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0. PRESENTACIÓ 
El Col·legi SANT RAMON DE PENYAFORT de Vilafranca, inaugurat ja fa més de cent vinticinc 

anys, és un col·legi privat concertat i el seu Titular és la Congregació de religiosos Fills de la 
Sagrada Família, fundats per Sant Josep Manyanet. 

La pedagogia del Pare Manyanet ha donat una característica específica a les seves escoles. 

concebudes com “una família al servei de les famílies”, són al mateix temps una llar i una escola. 

La nostra concepció d’escola, com a prolongació i complement de la pròpia família i forjadora de 

noves famílies, fa que cerquem una relació propera entre escola i família a través de l’intercanvi 

i la cooperació entre pares i educadors, amb l’objectiu d’aconseguir una acció educativa coherent. 

El Col·legiSANT RAMON DE PENYAFORT de Vilafranca s’obre a l’entorn com a centre d’educació 

cristiana, de serveis culturals i recreatius i  com a lloc d’encontre de les famílies i de tots aquells que 

comparteixen la tasca de l’educació i de l’evangelització. 

D’acord amb la normativa vigent, el Col·legi SANT RAMON DE PENYAFORT de Vilafranca assumeix 

la llengua catalana com a llengua vehicular d’aprenentatge en tots els nivells educatius del centre. 

Té les funcions de llengua vehicular i de llengua objecte d’aprenentatge, mentre que les altres 

llengües tenen la funció de llengües d’aprenentatge. Tanmateix, el català és el vehicle d'expressió 

normal en totes les activitats docents i administratives internes i externes. 

Tot respectant el dret que tenen els infants de rebre el primer ensenyament en la seva llengua 

habitual, ja sigui aquesta el català o el castellà, el centre garanteix aquest dret i posa els mitjans 

necessaris per a fer-ho efectiu. Els pares o els tutors, per la seva part, podran exercir aquest dret en 

nom dels seus fills. 

En els plans d’estudi del centre, l'ensenyament del català i del castellà tenen garantida una presència 

adequada, de manera que tots els infants, qualsevol que sigui la seva llengua habitual en iniciar 

l'ensenyament, hauran de poder utilitzar normalment i correctament les dues llengües oficials al final 

de l'educació obligatòria. Per tal de controlar que això sigui així no només s’atén a les qualificacions 

de les àrees de llengua, sinó als resultats de les avaluacions internes de centre i a les avaluacions 

externes (diagnòstica i de competències) 

La Llengua Catalana, la Llengua Castellana i les Llengües  Estrangeres estan agrupades dins l’àrea 

de Llengua. La finalitat fonamental d’aquesta àrea és que l’alumnat es pugui comunicar d’una 

manera adequada, tant a nivell oral com escrit, en el doble procés d’expressió i comprensió. 

L’ensenyament - aprenentatge de la llengua es fa des d’un enfocament funcional i comunicatiu. 

L’objecte fonamental no és l’aprenentatge de la gramàtica, sinó la millora progressiva en l’ús de la 

llengua. 

Els alumnes que s'incorporin tardanament al sistema educatiu del centre rebran un suport especial 

perquè puguin integrar-se sense dificultats amb el grup-classe i rebre l'ensenyament en català. 

Els professors del centre han participat en els cursos de formació del professorat, coneixen  les dues 

llengües oficials i estan en condicions de poder utilitzar-les en la seva tasca docent. 
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Perquè tots aquests principis no es quedin en declaracions de bones intencions, l’Equip Directiu 

promou l’elaboració del Projecte Lingüístic de Centre i defineix la realitat lingüística del centre i de 

seu entorn social, vetllant perquè l’ús de la llengua catalana sigui la llengua pròpia del centre. 
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1. MARC LEGAL 
D’acord  amb la normativa vigent, el Col.legiSant Ramon assumeix la llengua catalana com a llengua 

vehicular en tots els nivells educatius del centre.  Té les funcions de llengua d’ensenyament i de 

llengua d’aprenentatge, mentre que les altres llengües tenen la funció de llengües d’aprenentatge. 

Per tant, el català és el vehicle d’expressió normal de totes les activitats docents i administratives 

internes i externes.  

En concret, l'article 20 de la llei 1/ 1 .998, de 7 de gener de normalització lingüística a Catalunya 

estableix el següent, en relació amb els "drets lingüístics individuals de l'alumne" a qué es refereix 

l’apartat 5.3 del Decret 95/1.992 de 28 d'abril: 

- El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’ensenyament en tots els nivells i les 

modalitats educatives. 

- Els infants tenen dret a rebre el primer ensenyament en llur llengua habitual, ja sigui aquesta el 

català o el castellà. L'Administració ha de garantir aquest dret i posar els mitjans necessaris per a 

fer-lo efectiu. Els pares o tutors poden exercir-lo en nom de llurs fills, instant que s'apliqui. 

- L’ensenyament del català i del castellà han de tenir garantida una presència adequada en els plans 

d’estudi, de manera que tots els infants, qualsevol que sigui llur llengua habitual en iniciar 

l’ensenyament, han de poder utilitzar normalment i correctament les dues llengües oficials al final de 

l'educació obligatòria. 

- L'alumnat no ha d'ésser separat en centres ni en grups-classe diferents per raó de la seva llengua 

habitual. 

- Hom no pot expedir el títol de graduat en educació secundària a cap alumne que no acrediti que té 

els coneixements orals i escrits de català i de castellà propis d’aquesta etapa. 

- L'alumnat que s'incorpori tardanament al sistema educatiu de Catalunya ha de rebre un suport 

especial i addicional de l’ensenyament del català. 

Decret 142/2007 de 26 de juny pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyament de l’educació 

primària (Capítol I, article 4) 

“L’objectiu fonamental del prohecte educatiu és aconseguir que tot l’alumnat assoleixi una sòlida 

competència comunicativa en acabar l’educació obligatòria, de manera que pugui utilitzar 

normalment i de manera correcta el català i el castellà, i pugui comprendre i emetre missatges orals 

i escrits senzills en una llengua estrangera decidida pel centre” 

Decret 143/2007 de 26 de juny pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyament de l’educació 

secundària 

Ordre EDU 2221 de 29 de juny de 2007 per la qual s’estableix els principis generals que s’han de 

tenir en compte per a l’aplicació de l’article 4.4 del Decret 142/2007, de 26 de juny pel qual s’estableix 

l’ordenació dels ensenyament de l’educació primària. 

Real Decret 1467/2007 

Decret142/2008 
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Ordre EDU/554/2008 

Orientacions complementàries de la direcció General dde l’Educació Bàsica i de Batxillerat de 9 de 

febrer, 23 de març i 22 de maig de 2009. 

ENS/62/2012 de 15 de març, de modificació de l’ordre EDU/554/2008, de 19 de desembre. 

 

2. ANÀLISI DEL CONTEXT 
2.1. Projecte Curricular del Centre (PCC) i Projecte Lingüístic (PL) 
 
El Projecte Curricular de Centre fixa els elements bàsics que s’han de tenir en compte per veure la 

situació en què es troba l'escola pel que fa l'ús del català com a "llengua vehicular i d'aprenentatge" 

(Llei de Política Lingüística).  

El Projecte Curricular de Centre i el Projecte de Normalització Lingüística s’han d’emmarcar dins el 

conjunt de la gestió del centre, tant a nivell pedagògic (Projecte Curricular de centre) com a nivell de 

gestió (Reglament de règim interior, Pla anual, Memòria anual, etc.). Això implica que a cadascun 

dels àmbits de gestió i d’actuació del centre la normalització lingüística es plantegi d’una manera 

explícita.  

El nostre Projecte Curricular concreta en dos apartats  les decisions adoptades respecte als elements 

que incorporem en el Projecte lingüístic: 

 

2.2. Incidència del context sòciocultural en el PCC i en el PL: 
L'escola està inserida en un determinat medi sòciocultural i l'educació que imparteix ha de respondre 

a les necessitats dels individus que integren el seu entorn immediat. Per això, el coneixement de 

l'entorn de l'escola és un punt de partida necessari per a l'elaboració del Projecte de Normalització 

Lingüística, que té raó de ser en funció precisament de les necessitats educatives d'aquest entorn 

sòciocultural. 

A l'hora de concretar la incidència de l'entorn sòciocultural en el Projecte de Normalització Lingüística 

hem tingut en compte tres condicions: 

a. mirar més enllà de l'àmbit propi de l'escola i del seu entorn immediat, 

b. conjugar la identitat de l'escola i les expectatives del grup social que hi està interessat, i 

c. descobrir les necessitats educatives més profundes de l'entorn sòciocultural  de l'escola. 

 

2.3. Incidència de les necessitats educatives i lingüístiques dels nostres alumnes i de  
les seves famílies 
A partir de l’anàlisi de les enquestes que passem als pares que incorporen de nou els seus fills/es a 

l’escola, hem arribat a la conclusió que en la nostra acció educativa hem de donar un tracte preferent 

a les necessitats educatives següents:  
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2.3.1. Ús del català a les classes: 
Els llibres dels alumnes, els apunts i les comunicacions es faran totes en català. Quan es tracti de 

fer algun control escrit, es deixarà llibertat a l’alumne/a perquè s’expressi en la llengua que li sigui 

més familiar, excepte quan es tracti de les assignatures de Llengua Catalana, Castellana o Llengua 

Estrangera que, necessàriament, s’haurà d’expressar en la que pertoqui. 

2.3.2. Ús del català en activitats no reglades: 
Quan es tracta de activitats d’esplai, teatre, actes recreatius, festivals, etc. els alumnes s’expressen 

en català majoritàriament. En canvi, a l’hora de l’esbarjo, de l’entrada i sortida de l’escola, els 

moments entre classe i classe i les excursions utilitzen ambdues llengües predominant una o l’altra 

depenent del grup. El professorat i altres persones que actuen en aquests entorns s’adrecen a 

l’alumne/a sempre en català. 
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3. LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DEL CENTRE  
3.1. Ús de la Llengua Catalana com a llengua vehicular en el procés d'ensenyament-
aprenentatge: 
3.1.1. Aconseguir la plena normalització de la llengua catalana en tots els àmbits: Professors, 

alumnes, PAS, pares d’alumnes... 

3.1.2. Fer ús del programa d'immersió en l'ensenyament: la llengua catalana en les activitats orals i 

escrites pròpies de l'acció docent, els materials curriculars, etc. 

3.1.3. Facilitar  la utilització de ambdues llengües de conformitat amb la capacitat de comprensió 

dels alumnes i la seva adaptació a un millor aprenentatge: Parvulari i primer cicle d’Educació 

Primària. 

3.2. Ús de la Llengua Catalana en la gestió del centre i com a mitjà ordinari de comunicació: 
3.2.1. Fer ús del català en les comunicacions internes i externes, orals i escrites, en les reunions 

amb mestres i amb pares d'alumnes, en les actuacions administratives, etc. Pel que fa als pares, 

compaginar ambdues llengües quan calgui i sempre prioritzant el català. 

3.2.2. Les comunicacions als pares ens les primeres etapes d’ensenyament es faran bilingües, si 

cal, degut al percentatge de famílies immigrants. 

3.2.3. Les comunicacions internes, reunions amb els mestres i actuacions administratives es faran 

en llengua catalana. 

3.2.4. Les nostres publicacions: Agenda Escolar, full Informatius, Projecte Curricular, Reglament de 

règim interior, comunicacions via web, etc. es faran totes en català. 
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4. TRACTAMENT DE LES LLENGÜES 
4.1. TRACTAMENT DE LES LLENGÜES CURRICULARS A EDUCACIÓ INFANTIL 
La llengua catalana és la llengua vehicular en l’aprenentatge de l’Educació Infantil. Entenent la 

necessitat de donar-li la categoria de vehicle d’eina, d’ instrument de relació i coneixement.  

S’utilitzarà habitualment de forma funcional en el context real i dins del grup-classe. Ja sigui des de 

l’ inici de l’ adquisició en els infants castellano-parlants o nou vinguts, o bé partint del 

desenvolupament d’ uns coneixements de la llengua encara implícits que cal incrementar en el cas 

dels infants catalanoparlants. 

Des de la perspectiva globalitzadora, el llenguatge oral en el parvulari és més que un contingut del 

programa. És el vehicle més important per a transmetre i adquirir coneixements i per a comunicar-

se. Els nens i nenes aprenen a dominar el llenguatge en la mesura en que interaccionen amb l’ 

ambient i entre ells. 

Quan al llenguatge escrit, el codi de la llengua no constitueix un objectiu específic de l’ Educació 

infantil,  per la qual cosa  se’ n duu a terme una primera aproximació perquè el nen comenci a mostrar 

interès per la llengua escrita, la valori com a mitjà de comunicació i conecti amb la feina del Cicle 

Inicial d’ Educació Primària. 

4.1.1. Objectius generals 
Partint de la innovació de la Reforma (LOGSE) que estableix una única àrea de Llengua, els 

objectius, continguts, activitats, valors i normes seran compartits per les àrees de català i castellà. 

Es pretén ajudar l’alumne/a a organitzar i esquematitzar el pensament a través del llenguatge en 

totes les àrees. Es transfereixen, en la mesura que és possible, activitats lingüístiques a altres àrees, 

per tal de potenciar l’aprenentatge significatiu. 

4.1.2. Metodologia de la lecto-escriptura 
La nostra proposta curricular, per tal d’avançar en el desenvolupament de les capacitats implica 

essencialment una metodologia didàctica  que possibilita  el principi de l’educació integral de la 

persona, ja que l’acció educativa se centra en l’alumnat i no en la lògica disciplinària i s’explicita que 

aprendre no és la simple acumulació de coneixements, sinó el desenvolupament de la capacitat 
d’utilitzar-los. 

Per desenvolupar les capacitats programem  activitats diversificades, que comportin diferents 

formes d’organitzar l’aula i impliquin l’ús de recursos diversificats. Això suposa un treball globalitzat 
entre les diverses àrees per potenciar estratègies comunes per aprendre, centrades en el diàleg 

pedagògic i la construcció compartida del coneixement, situacions adreçades a generar interès 

mitjançant la resolució de problemes i altres mètodes actius; estratègies per al desenvolupament d’un 

pensament crític i alternatiu; i una adequada utilització de les noves tecnologies  

També tenim en compte que les activitats han de comportar diferents i variades formes d’agrupar 

l’alumnat i de distribuir els espais a l’hora de treballar. És important compaginar el treball en gran 

grup (aula) amb l’individual, per parelles i en petit grup, depenent de la seqüència didàctica. 
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Fem servir la metodologia constructivista, tot i que no  utilitzem  un constructivisme pur, sinó que en 

aspectes determinats i depenent de l’alumne o del grup classe també apliquem   trets d’altres 

mètodes que coneixem, i que amb la nostra experiència hem comprovat que eren molt vàlids.  

Estem convençudes de que l’infant és protagonista del seu aprenentatge i aprendre li representa un 

esforç; la mestra condueix l’aprenentatge, dóna eines i facilita el procés; sap el punt de partida i 

proposa situacions d’aprenentatge funcionals per tal de motivar la iniciativa, la curiositat i la interacció. 

Per motivar els nens i les nenes  parlem  del que tenen més proper, del que els envolta i els preocupa, 

i proposem   activitats per tal que els infants s’adonin de la funcionalitat del que estan aprenent. 

Partim d’uns coneixements previs, i a través del joc, la manipulació i l’observació els infants van  

integrant els seus coneixements nous, tenint en compte la globalitat inherent a aquestes edats. 

Potenciem tant com podem,  les activitats manipulatives  i d’experimentació amb grups reduïts, 

optimitzant al màxim els recursos humans que disposem. 

També partim   del coneixement del “jo” per arribar a la relació amb les persones (entorn social) i a 

l’entorn natural; i s’incideix en l’adquisició del mètode científic (observació, hipòtesi, comprovació de 

resultats;...). 

Es dóna  un pes molt important al llenguatge oral i a la llengua com a forma d’expressió i estructuració 

del pensament.  

La comprensió oral i les habilitats comunicatives es treballa  de forma destacada perquè volem  

potenciar la comunicació en petit i en gran grup. Considerem  que qualsevol moment és adient per 

plantejar converses col·lectives i diàlegs. 

Pel que fa al procés d’aprenentatge de la lectura: 

A P 3 es comença per diferenciar el dibuix respecte de les lletres, continuem per fer una lectura 

d’imatges i així poder interpretar el text. Els logotips comercials ens serveixen també per començar 

a simular l’acte de llegir. A partir del nom del nen/a diferenciem les grafies i davant de qualsevol 

paraula podem interpretar el que passa. 

A P 4 interpretem l’escrit tant  a partir de la imatge com del text. Els alumnes reconeixen alguna lletra 

o paraula que els serveix per formular hipòtesis sobre el significat del que llegeixen. 

A P 5 comencen a desxifrar el text perquè ja tenen en compte el valor sonor de les lletres. Ens 

centrem en la descodificació del text, ja sigui lletra per lletra o síl·laba per síl·laba. Al principi, desxifren 

lletres o síl·labes d’una paraula a la qual poden no trobar sentit perquè els nens nenes centren més 

l’atenció en el desxiframent dels sons que no en el significat del text. 

Més endavant desxifren el text amb errors però s’adonen del sentit del text llegit i finalment, entren 

en un període d’autonomia en el desxiframent que integren plenament el significat del text que 

llegeixen, ara ja sense errors. 
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Aquesta metodologia ens és vàlida per portar a terme el procés d’ensenyament-aprenentatge de la 

lectura, sempre tenint en compte el nivell maduratiu i les individualitats. 

Pel que fa a l’aprenentatge de l’escriptura: 

A P3 les produccions dels nens/es estan motivades pel desig d’imitar l’acte d’escriure que veuen en 

els altres. Els grafismes es diferencien dels dibuixos però són gargots o pseudolletres. 

A mida que avança el curs els gargots prenen alguns convencionalismes com ara l’alineació 

horitzontal i l’orientació esquerra dreta. Diferencien lletres i números, i utilitzen lletres conegudes 

(sobretot del seu nom) per escriure qualsevol paraula. 

A P 4 es treballa les síl·labes. Els nens /es comencen per escriure una sola lletra per síl·laba.  

A principi no hi ha correspondència so-grafia però a mida que avança el curs els nens/es escriuen 

les vocals que corresponen a les síl·labes de les paraules i en l’ordre correcta.  

Des de principi de curs es treballen totes les lletres del abecedari. Estan penjades a les parets de la 

classe i serveixen de referència per escriure paraules quotidianes (data, paper de menjador...). 

A P 5 es segueix un procés, sobretot de grafomotricitat, per aconseguir la direccionalitat correcta en 

l’escriptura. A la vegada es va treballant la correspondència so-grafia a partir de paraules quotidianes 

i fent servir diferents tipologies de textos (llistes, poemes,  contes...). 

La metodologia utilitzada respecta el procés natural que tenen els nens/es d’assolir gradualment 

l’aprenentatge de l’escriptura. Hem pogut comprovar que en acabar l’etapa d’educació infantil els 

alumnes, en general, tenint en compte el seu nivell maduratiu i les característiques personals, 

avancen de manera positiva en el procés d’aprenentatge de l’escriptura. 

Intentem que els aprenentatges siguin el més significatius i funcionals possibles. Així, alguns 

exemples d’activitats d’aquest tipus són: 

P-3: 
 Llegir davant d’ells les notes i circulars que enviem als pares. 

 Fer llistats de diferents continguts. 

 Llegir conjuntament els títols dels contes 

 ... 

P-4: 
 Llegir i escriure notes a l’ agenda. 

 Fer llistats de diferents continguts. 

 Fer receptes de cuina. 

 Llegir conjuntament els títols dels contes 

 ... 

P-5: Activitats realitzades amb diferents tipologies de textos. 

• INSTRUCTIU: 
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Llistes- Es realitzen a cada unitat amb elements corresponents el projecte treballat treballat.  

Invitacions- Es preparen en gran grup a la pissarra i fent la còpia individualment en diferents formats 

i amb cartolina. 

Cartells- Es realitzen en gran grup en cartolines grosses o paper d’embalar. 

• NARRATIU: 

Missatges- Es realitzen en gran grup  amb l’ajut de la mestra. 

 Cartes/postals- Durant el curs, es fa una carta al nen apadrinat  escrita col·lectivament, la 

carta als Reis i felicitació de Nadal als pares: es treballa en gran grup i s’escrit individualment. 

 Contes  

 Conte en petit grup ( P4 ): Primer dramatitzem el conte de Sant Jordi perquè el vivenciïn i el 

facin seu. A continuació diferenciem les 3 parts del conte (introducció-nus- desenllaç) i 

busquem una frase curta que les resumeixi. Les escrivim a la pantalla digital i després en 

parelles copien amb l’ordinador. Finalment s’imprimeix el full i cada nen fa l’ il·lustració del 

conte. És un regal que fem arribar a les famílies de P4 per Sant Jordi.   

 Conte de por cooperatiu de por ( P5). El projecte “Rondalla, terra de contes” va adreçat als 

alumnes d'Educació Infantil i té per objectiu introduir les competències TIC als alumnes d'aquesta 

etapa potenciant a la vegada la creativitat i desenvolupant també altres capacitats dins de les àrees 

de l'expressió oral,  escrita, plàstica,  musical. A l’hora que és una manera de treballar les emocions.  

 Elaboració d'un conte cooperatiu. Es fan agrupacions de 2/3 escoles. Un col·legi  elabora la 

introducció del conte, el segon el nus i el tercer el desenllaç (l’activitat està condicionada a la 

part del conte que s’assigna).  

 Toqui la part que ens toqui, nosaltres paral·lelament elaborem un conte propi  que serveix 

com a regal als pares el Dia de Sant Jordi.  

 Quan el conte del projecte telemàtic en el que han intervingut les 3 escoles s’ha enllestit, es 

visita el bloc i  es fa un  tertúlia per parlar dels dos conte. 

 Aquest projecte que forma part de la programació d’aula de P5  l’hem fet molt nostre (l’hem 

adequat a les nostres necessitats)  i molt vivencial.  

 Quan ho fem? 

• A les sessions d’informàtica (desdoblament del grup classe ). Cada grup  elabora una pàgina 

i la passa al següent. És una activitat  en la qual es potencia el treball cooperatiu. 

 Com ho fem? 

• Es fan dos grup novament. De totes les pors exposades  han de  triar una, que serà el fil 

conductor de la història. Un d’ells serà el secretari, encarregat d’explicar els acords. 

• Ens tornem a reunir. Entre tots donem forma i posem  paraules a la nostra història.  

• La mestra l’escriu amb la col·laboració dels nens. Ells  poden seguir amb la pantalla digital. 

A la vegada s’explica el funcionament del teclat.  

•  La mestra fa unes còpies  de l’escrit  i les reparteix cada dos nens.  
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• En parelles han de teclejar el fragment que han inventat. Un nen dicta i l’altre escriu. Es van 

alternant.  

• S’imprimeix el text que han elaborat i fan individualment la il·lustració.  

• Cada nen fa el seu conte i és el regal als pares del Dia de Sant Jordi.  

• DESCRIPTIU: 

Descripcions orals i petites descripcions escrites.  

 

• POÈTIC: 

 Cançons i poemes 

 Endevinalles.  

 Dites 

 Rodolins  

EXPOSITIU 

 Lectura i explicació del conte col·lectiu 

 Projecte interdisciplinari “Els Pastorets” en el qual hi participen tots els alumnes d’EI i 

afavoreix  l’aprenentatge globalitzat relacionant els continguts amb totes les àrees.  

 Amb aquest projecte es vol millorar  l’entonació i la vocalització a partir del teatre, donar 

pautes per a millorar l’expressió oral i desenvolupar la comprensió oral. 

 

El procés metodològic de la lectura 
Hem de tenir present que les activitats que es desenvolupen al llarg dels cursos i nivells sobre lectura 

no són aïllades de l’escriptura, ja que indubtablement són dos processos estretament lligats. El 

treball de la lectura en tots tres nivells s’inicia en les situacions funcionals que es troba l’alumne en 

entrar a l’escola: 

• El seu nom escrit en molts de llocs: el penjador, la carpeta, la taula, l’agenda, en el material... 

• Rètols de l’organització del material de l’aula. 

• Cartells dels racons de l’aula. 

• Llistes dels alumnes. 

• Rètols amb informació diversa. 

 

Cal tenir present que segons el nivell de capacitats  maduratives del grup classe s’inicien les activitats 

abans o s’incideix en aquelles que no s’acaben d’assolir. 

Nivell P-3 
La lectura es realitza a partir de les activitats programades al llarg de la jornada escolar. Existeixen 

les rutines que es treballen al llarg de tot el curs, amb l’augment progressiu adequat a la maduració 

dels alumnes, tant en la seva dificultat com en la seva autonomia; com també en activitats funcionals 

puntuals.  
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En aquest nivell es treballa a partir d’unes rutines que serveixen per a l’organització del treball. 

Consisteixen en la realització dels càrrecs de l’aula. Aquesta tasca es presenta a partir de la  

visualització del nom amb lletra de pal i la foto de l’alumne que s’encarregarà de portar a terme la 

feina que haurà de fer durant la setmana.  

Un cop realitzada aquesta rutina es passa a realitzar els càrrecs (només citem  els específics de 

lectura): 

 Els dies de la setmana i el temps. 
Consisteix en la visualització i l’inici de la discriminació dels dies de la setmana, entenent que es 

tracta de paraules molt similars, tant en les lletres que les formen com en la llargada. Els dies de la 

setmana es treballen a partir de l’ordre temporal en que transcorren i el color diferent en que estan 

escrits. Un cop acabat el treball d’identificació del dia de la setmana es treballa el temps que fa aquell 

dia a través de les imatges dels fenòmens meteorològics.  

 Repartir el material. 
Es tracta que el nen/a que realitza aquest càrrec reparteixi el material de cadascun dels seus 

companys, llegint  el nom amb ajuda  de la mestra. 

Al llarg de la jornada escolar es treballen diferents activitats relacionades amb la lectura. Citarem 

aquí algunes de les activitats que es realitzen a través dels diferents tipus de textos: 

Textos enumeratius 

 Identificació del nom: Reconeixement del seu propi nom en situacions funcionals. Escriure el 

nom en presència de l’alumne de les feines que realitza, plantejar-li situacions on sigui significativa 

la presència del seu nom, mostrar el seu nom sol i barrejat entre alguns noms dels companys donant-

li pistes perquè pugui identificar-lo. 

 Escriptura del seu nom:L’escriptura del nom es realitza inicialment a través de la còpia del 

model, retirant-lo a mida que es vegi que l’alumne el pot realitzar autònomament. 

Textos literaris 

 Lectura d’un conte per part de la mestra: S’ha de tenir en compte la selecció del conte i la 

situació a l’hora de llegir-lo (els infants han d’estar en silenci, en un lloc diferent...).  

 El procés que es segueix per explicar un conte és el següent: En primer lloc, es fa l’observació 

del conte ( què ens diu la portada, què posa en el títol a través de la il·lustració de la portada, quines 

diferències es veuen entre les lletres dels títols i les que hi ha dins el conte, de què ens pot parlar el 

conte,...). Després, es fa la lectura del conte de manera emfàtica ,i un cop acabada, es passa a 

reconstruir- lo oralment.  

 El treball per racons de lectura i escriptura s’inicia cap el segon trimestre i es treballa segons 

els diferents tipus de textos acordats en el cicle.  

 

S’ha de tenir present que en aquest nivell els contes són la base per introduir-los en el món de la 

lectura i que s’utilitzen contínuament a l’aula. L’explicació de qualsevol activitat, sigui quina sigui 
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l’àrea a treballar, requereix de la lectura i escriptura dels conceptes que s’introdueixen realitzant el 

mateix procés que es fa servir per a la identificació de sons i lletres noves en el treball del seu propi 

nom.  

 

Nivell P-4 
En aquest nivell el treball a realitzar es similar a l’anterior pel que fa a l’organització, però hem de 

tenir en compte que els alumnes han evolucionat madurativament i que, per tant, se’ls demana més 

autonomia i se’ls proposa nous reptes a aconseguir. En aquest curs es continua treballant amb la 

lletra de pal i al 3r trimestre s’introdueix la lletra lligada. 

Els càrrecs són els mateixos que en el nivell anterior: 

 Els dies de la setmana i el temps. 
L’encarregat dels dies de la setmana enganxa un gomet en un calendari el dia de la setmana que es 

tracta, busca el dia de la setmana que correspon i diu en quin mes ens trobem. La mestra escriu la 

data a la pissarra i tot seguit llegeix el que hi diu. Més endavant l’alumne  dictarà a la mestra els sons 

de les paraules. 

 L’encarregat del temps haurà d’identificar el temps i el cartell que el representa. La mestra escriurà 

el temps que fa i el llegirà.  

 Repartir el material. 
Aquest càrrec consisteix en que el material es reparteix identificant el nom dels companys. 

En aquest nivell el primer trimestre s’efectua un recordatori dels textos treballats en el curs passat a 

un nivell més elevat de dificultat i s’inicien diferents activitats relacionades amb els textos. 

Textos enumeratius: Lectura i escriptura de murals per la classe. S’acorda què volem escriure, com 

ho volem fer i quines paraules s’assenyalaran com a importants i es realitzarà el mural. 

Textos informatius: Lectura d’una circular de l’escola. S’observa la circular ( què diu, de què vol 

informar, si va dirigit només als pares,...). Es llegeix, es comenta entre tots i es responen les 

preguntes si sorgeixen dubtes. 

 

Textos literaris: Lectura del títol d’un conte treballat. La mestra llegeix el títol del conte i l’escriu amb 

l’ajut dels infants a la pissarra intentant que sentin els sons i reconeguin les lletres que s’han 

d’escriure. 

Textos pre- escriptius: Dictar al professor els ingredients d’alguna recepta treballada (panellets, 

truita, pa...) que s’haurà d’elaborar a classe; parlar sobre els ingredients que fem servir, com ho fem 

i per què. Quan ja s’hagi acabat l’activitat vivencial es comentarà quins ingredients s’han fet servir i 

la mestra els apuntarà a la pissarra. Després es llegeix i es repassa si en falta algun. Un cop acabat,  

es pot copiar per portar-ho a casa.  

Als treball de racons treball es treballen aspectes de lectura i escriptura. 

Hem de tenir present que totes les activitats que es realitzen amb els infants (siguin conceptes 
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matemàtics, de descoberta,...) es llegeixen, es comenten i s’interpreta què signifiquen.  

 Com a material complementari a P4 utilitzem la quaderneria de l’Editorial Baula: 

• 1 Lletres lligades 

• Paraules màgiques 

•  

Nivell P-5 
En aquest nivell, no s’ha d’oblidar que es fa un canvi de lletra de pal a lletra lligada. S’intenta fer 

d’una forma gradual, però a l’inici del segon trimestre la lletra lligada és el referent en totes les 

activitats d’aquest curs. Així doncs, aquest canvi es porta a terme a través dels altres cursos d’una 

manera progressiva a l’hora de llegir contes, anuncis, textos i poemes, fent veure a l’alumne que 

existeixen diferents maneres d’escriure les lletres, però no és fins a P-5 on la mestra inicia la 

presentació d’aquest tipus de lletra i l’infant és protagonista de transformar la lletra de pal en lletra 

lligada.  

Es presenta amb lletra de pal i lligada alhora. Utilitzem la quaderneria de l’Editorial Baula: 

Lletres lligades 2 

Lletres lligades 3 

Durant el primer mes i mig hi ha un full per setmana amb la lletra a treballar que l’alumne s’enduu a 

casa per llegir amb els pares i poder-la repassar i comentar. A l’aula s’intenta fer una lectura 

individualitzada.  

A continuació es passa a la lectura dels següents contes de l’Editorial Baula, que augmenten el grau 

de dificultat: 

 

Lect. Col. "El Pol i la Laia" 2.La pala ( p,l) 

Lect. Col. "El Pol i la Laia" 3.El Sol (m,s) 

Lect. Col. "El Pol i la Laia" 4.Mou-te! (n,t) 

Lect. Col. "El Pol i la Laia" 5.Els saltamartins (d,r,rr) 

Lect. Col. "El Pol i la Laia" 6.L'àvia Berta (b,v, f) 

Lect. Col. "El Pol i la Laia" 7. El paquet (c,q,ç) 

Lect. Col. "El Pol i la Laia" 8. Jo la vull !! ( j, ll, ny) 

Quan un alumne ha llegit amb èxit els llibres se’l convida a portar un conte per llegir. S’orienten a les 

famílies perquè portin un conte adequat. 

Els càrrecs es fan setmanalment. Els alumnes de P5 a finals dels 2n trimestre s’encarreguen 

d’escriure a la pissarra la data. 

Text literari: Ordenació d’imatges d’un conte o escena diversa. En primer lloc es fa una explicació de 

les seqüències que es volen treballar amb els alumnes. Després els alumnes proposen l’ordre 

cronològic de les imatges i argumenten el perquè ha triat aquell ordre i no un altre.  

Text prescriptiu: Lectura de les normes d’algun joc, dels racons de treball... Es poden elaborar entre 
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tots les normes si no existeixen. El procés sempre és el mateix: s’escriuen, es llegeixen i es 

comenten. Si en algun moment no es tenen clares, es poden tornar a llegir per resoldre els conflictes 

que hagin sorgit durant el joc o el treball. 
Es Treballen totes les àrees d’una forma similar: llegim, comprenem, comentem i intentem resoldre 

les dificultats que podem trobar.  

 

Procés metodològic de l’aprenentage de l’escriptura 
L’ensenyament de l’ escriptura es porta a terme a través del mètode fonètic on es parteix del 

reconeixement de les lletres i de la correspondència entre fonemes i grafies, per passar a continuació 

a la lectura de grups de lletres i finalment a la lectura de paraules i frases. Aquesta manera de fer, 

inicia l’aprenentatge de la llengua escrita amb el reconeixement d’unitats menors (lletres) per arribar, 

mitjançant processos de síntesi, al reconeixement d’unitats majors plenament significatives (paraules 

i frases). De totes maneres  també es dur a terme el mètode global ja que es parteix del nom del nen 

o nena per aïllar la seva inicial. 

Les activitats que es porten a terme es troben dins de l’horari de llenguatge verbal tot i que també 

es treballa en els racons d’aprenentatge, tant en el de grafisme com en el de llengua o del nom. 

 

RACONS DE TREBALL 
A l’ Educació Infantil organitzem l’ aula en  diferents espais, delimitant-los i dotant-los dels materials 

i estris necessaris per realitzar les activitats d'ensenyament- aprenentatge. En aquests racons  de 

treball   els nens treballen simultàniament tant en petit grup com  individualment. . 

Ho fan tot jugant, manipulant, fent hipòtesis, experimentant, verbalitzant i/o registrant gràficament el 

procés i/o els resultats. 

 
OBJECTIUS: 

• És una estratègia organitzativa que permet donar resposta a la diversitat d'interessos, de 

capacitats i de ritmes d'aprenentatge de cada nen/a. 

• És una manera d'aprofitar la seva capacitat lúdica per abordar els diferents aprenentatges (-

ja que la majoria dels materials acostumen a ser engrescadors) i el motiven a treballar. 

• Permetre una certa flexibilitat en el treball dels nens/es, a partir de les propostes d'activitats: 

aprenen a observar, explorar, manipular, experimentar, descobrir, crear… 

• Donar als alumnes la possibilitat de refer el treball tantes vegades com ho necessiten, atès 

que els materials són manipulables. Com a conseqüència ajuda a perdre la por a equivocar-

se i a millorar la seva autoestima. 

• Afavorir l'autonomia dels alumnes: els nens aprenen a organitzar-se, a planificar- se la feina, 

a saber què volen fer. També els ajuda a ser responsables amb el material i el treball, exigint 

i creant alhora la necessitat d'un ordre. 
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• Donar als nens/es l'oportunitat d'utilitzar materials diferents dels que es fan servir 

col·lectivament. Així mateix és una manera econòmica de tenir i utilitzar materials diversos 

(no es necessita un joc per a cada nen/a, sinó que amb un per tots ja n'hi ha prou). 

• Participar activament en la construcció del seu aprenentatge i el mestre/a el pot ajudar 

individualment en el seu progrés. 

• Facilitar el seguiment individual per part del mestre/a i dels progressos i dificultats dels 

nens/es.  

•  

TASCA DEL MESTRE/A 
Les zones de treball ens permeten organitzar l'aula en grups petits, cadascun dels quals realitza 

una tasca determinada i diferent.  

Segons el tipus d'activitat necessitarà ser dirigida per la mestra i en d'altres els nens/es podran 

funcionar amb força autonomia.  

Organitzats en grups reduïts, els nens /es aprenen a treballar en equip, a col·laborar i a compartir 

coneixements. Aquesta metodologia  també potencia la seva iniciativa i el sentit de la 

responsabilitat.   
Les mestres portem un control de manera que cada nen/a  passi al llarg d'un període de temps 

(trimestre) per tots els diferents racons de treball. 

Treballar per racons de treball ens permet dedicar una atenció més individualitzada a cada  nen/a, 

planificant activitats d'aprenentatge adaptades als seus coneixements previs.   

 
ORGANITZACIÓ: 
Els  de treball són: de  llegir i escriure, algun de matemàtiques ( aquesta àrea està coberta amb les 

matemàtiques) d’ entorn, de les tauletes  i  de plàstica amb els racons individuals corresponents. D’ 

aquesta manera, a cada zona de treball hi haurà entre 6 i 7 nens manipulant el material divers de la 

zona de treball i els altres, en els racons individuals de cada zona.  

 
 
Temporalització: 
Els portem a terme setmanalment amb l’ intervenció de 2 mestres. 

  
P3 

 
P4 

 
P5 

L 
L 
E 
N 
G 
U 

 Del grafisme. 
 Dels contes. 
 Llegir i escriure: el nom 

propi i altres noms. 

 Del grafisme. 
 Dels contes. 
 Llegir i escriure: noms, 

objectes, paraules, frases. 
 Ordenar seqüències d’una 

historia. 

 Del grafisme. 
 Dels contes. 
 Llegir i escriure: 

noms i cognoms, 
paraules, frases, 
textos. 
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A  Crear una història a 
partir d’imatges o 
paraules. 

M 
A 
T 
E 
M 
À 
T 
I 
Q 
U 
E 
S 

 Numeració 1-3. 
 Lògica orientació 

espacial, seqüència 
temporal 

 Seriacions. 
 Figures geomètriques. 
 Numeració. 
 Trenca-closques 
 Encaixos 

 

 Numeració 1-5. 
 Operacions suma. 
 Blocs lògics, atributs i 

altres seqüències. 
 Seriacions 
 Figures geomètriques. 
 Numeració. 
 Trenca-closques 
 Dòminos 
 Encaixos 

 Numeració 1-10. 
 Operacions suma-

resta. 
 Raonament. 
 Blocs lògics, atributs. 

i altres seqüències. 
 Seriacions. 
 Figures 

geomètriques. 
 Numeració. 
 Trenca-closques 
 Dòminos 
 Tangram 
 Producte cartesià 

 
PLÀSTI 
CA 

 Racó de pintura lliure o 
suggerida. 

 Racó d’estripar. 
 Racó de retallar. 
 Racó de fer 

composicions 
 Racó de modelatge. 

Racó   de pintura lliure o 
suggerida. 
Racó d’estripar. 
Racó de retallar. 
Racó de fer composicions 
Racó de modelatge. 

 

Racó de pintura 
lliure o suggerida. 

    Racó d’estripar. 
    Racó de retallar. 
    Racó de fer 
    composicions 
    Racó de modelatge. 

DES 
CO 
BER 
TA 

 D’experimentar (llibres, 
fotos, metres, balances, 
textures, imans... 

 D’experimentar (llibres, 
fotos, metres, balances, 
textures, imans... 

 D’experimentar 
(llibres, fotos, 
metres, balances, 
textures, imans... 

 
TIPUS DE RACONS: 
   DE  LLEGIR I ESCRIURE 

 
Activitats i materials per manipular a la zona: 

GRAFISME: treballem la coordinació viso motriu i el traç. Els nens /es exerciten una sèrie de  traços 

que els permetran aprendre a escriure la grafia dels nombres i de les lletres (en lletra de pal o en 

lletra lligada). Les possibilitats i els materials que s'utilitzen són variats, tracen grafismes amb el dit 

en l'aire, sobre la taula, dibuixen amb guixos camins a la pissarra, ressegueixen grafismes amb 

plantilles,també fan sanefes amb retoladors, S'utilitzen diferents tècniques perquè permeten que 

progressivament els infants vagin dominant i precisant els diferents traços que treballen.  

LLEGIR I ESCRIURE ( NOMS, PARAULES FRASES I TEXTS) :  

• Els nens de la meva taula. Identificació de les fotografies dels nens i de les nenes de la taula. 

Identificació dels seus noms. Associació de les fotografies amb els noms. 

• Els noms dels nens que comencen amb la mateixa lletra que el meu nom. Identificació del 

seu nom.  

Projecte Lingüstic                                                                                                             Manyanet- Sant Ramon            17 
 



• Identificació dels noms que comencen amb la mateixa lletra que el seu nom. Identificació i 

associació de les fotografies amb els noms. 

• Ordenem els noms dels nens segons el número de la llista. Identificació dels noms seguint 

l’ordre de la llista. Col·locació ordenada dels noms des del primer fins a l’últim. Identificació i 

ubicació de les fotografies al lloc corresponent.  

• Noms llargs i noms curts. Classificació dels noms segons les síl·labes ( palmades ) que tenen 

en llargs (tres o més síl·labes   / palmades)  i en curts (dues o una palmada). Col·locació de 

les fotografies al lloc corresponent.  

• Noms de nens i noms de nenes. Classificació dels noms segons sigui nom de nen o nom de 

nena. Col·locació de les fotografies al lloc corresponent.  

• Composició dels noms i cognoms de l’alumnat de la classe a partir de les tires de cartolina 

plastificada. Per realitzar l’activitat cal seguir aquest procés: reconeixement de la cartolina 

que conté el nom del company/a que volen confegir i agafar-la ; identificació de les lletres 

que calguin per composar el nom; ordenació de les lletres; lectura del nom composat; 

modificació, si cal, en el cas que les lletres no estiguen col·locades en l’ordre corresponent 

per exemple; escriptura del nom confegit. 

• Activitats semblants amb paraules de vocabulari treballat a l’aula...,llegir contes o poemes.  

• Ordenació de les seqüències d’un conte o poema. 

• RACÓ DEL NOM: associar foto i nom dels nens de l’aula,associar foto i nom d’altres imatges, 

associar foto i nom i cognom, amb lletra de pal o lligada..., 

• RACÓ DE GRAFISME: copiar sanefes de model o crear de noves, amb el paper de les 

safates de reposteria continuar les sanefes.., 

• RACÓ DELS CONTES: Mirar o llegir un conte popular i ordenació de les seqüències del 

mateix. Dibuix del moment que més els hi ha agradat del conte i si volen poden escriure el 

nom dels personatges i el títol del conte. 

 

  DE MATEMÀTIQUES  

 

SERIACIONS:  l’objectiu és ordenar el material (boles, gomets, cubs,...) segons: el color (seguint un 

determinat ordre lineal, per exemple: vermell, verd, groc, blau), la forma (cercle, quadrat, triangle, 

rectangle) o la mida (gran, mitjà, petit)... Fer seriacions ajuda als nens/es a estructurar- se, han de 

començar d’esquerra a dreta com en l’escriptura i seguir un ordre.   

 

 FIGURES GEOMÈTRIQUES :  

• Comptem, per exemple amb: cercle gran roig/cercle gran blau. 

• Podem posar a l’abast del nen /a molts cercles de cada grandària (perquè utilitzen els que 

vulguin). 
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• Molts cercles d’una grandària i poquíssims de l’altra. 

• Idèntica quantitat de cercles de cada grandària. 

• El mateix amb totes les figures geomètriques i colors. 

•  Activitats amb etiquetes de mida, color i forma.              

• Tangrams. 

• També podem oferir-los distintes figures  perquè puguin crear formes (cases, cotxes..,) 

• Cada proposta hom la pot aplicar a distintes grandàries, figures i colors per al qual cosa, la 

quantitat d’activitats resultants és nombrosíssima.                  

 NUMERACIÓ : 
Realitzem operacions de comptar elements, de resoldre problemes que impliquen fer sumes i restes 

mentals amb quantitats menudes,... que sovint resolen d'una manera intuïtiva, però van despertant 

el sentit comú i la lògica matemàtica. Treballar el càlcul per zones ens permet adaptar-nos millor als 

diferents nivells que tenim a l'aula: ensenyem a cada nen/a allò que és capaç d'aprendre en relació 

no només a la seva edat sinó sobretot al seu nivell personal de maduració.  

  Podem calcular de la següent manera:  

• Utilitzant material per comptar: classificar i associar quantitat- grafia, fer sèrie numèrica..,  

• Jocs  de cartes, de daus. 

• Dòminos, parxís, l’oca.., 

•  

TRENCACLOSQUES: 

Poden ser puzzles, enfilar boletes ,” pinxos”..... 

Mesures: cartrons amb els noms d’animals amb la seva mida real feta amb llana. 

• RACÓ DE NUMERACIÓ: jocs d’ associar quantitat i grafia. 

• RACÓ DE SÈRIES: crear sèries donades i/o inventades. 

• RACÓ DE FORMES: crear formes (cotxes, casetes..,) amb blocs lògics. 

•  

  DE LES TAULETES   

L'ús de les tauletes  dins de l'aula d'Educació Infantil reforça, complementa o amplia els temes 

treballats en les diferents àrees. Resulta una eina molt atractiva per als nens/es.   

Els/les mestres observem sovint amb sorpresa la facilitat amb què aprenen a fer-lo funcionar            

  

  DE L’ ENTORN  

Material per manipular: 
- Llibres per aprendre, materials utilitzats en els projectes..., 

- Activitats complementàries del projecte o tema que estiguin fent a l’aula..., 

 DE PLÀSTICA:  
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Aquesta zona té com a objectiu deixar totalment lliure la creativitat i la imaginació. Han de dibuixar, 

pintar, plegar, estripar, enganxar,... gaudint i sense preocupar-se pels resultats. Es tracta de posar 

en pràctica tots aquells coneixements i tècniques que han adquirit a l’ hora de plàstica, i crear les 

seves pròpies creacions . Quan s'acaba l'activitat es poden arxivar els dibuixos per a l'àlbum de final 

de trimestre o cada un d'ells/es pot decidir què fer amb la seva producció: regalar-la a algú de 

l'escola, emportar-se-la a casa...,  

Material per manipular: 

• Recull de tot tipus de material de rebuig: paper wc , , botons, ampolles de plàstic, tetrabicks 

, cartons, cordes, cotó, teles..,  

• Diferents tipus de papers, seda, pinotxo, cartolina.., paper de plata,paper de vidre   

• Guixos, fang, ceres, pintura, plastilina, plastidecors, retoladors, cola blanca, pega, tisores, 

pinzells de diferents mides, esponges per estampar,punxons..., 

• Pintura:  dibuix amb pintura i pinzells lliure amb el suport d’un cavallet o en un racó de la 

pissarra adequant-la  per aquest fi (plastificant un tros de la mateixa). 

 
4.1.3. Atenció a la diversitat 
Respectem  les diferencies individuals, ajustant el mètode d’ensenyament a les característiques de 

l’ infant. En l’organització de les activitats hi haurà suficient flexibilitat  per atendre els diversos ritmes 

d’aprenentatge . 

La mestra, si convé s’adreça al nen/a que té com a llengua materna el castellà i li ho repeteix en 

català, per  introduir-lo en la llengua base d’aprenentatge. 

La tasca del docent serà facilitar la incorporació dels sons propis i vocabulari del català als alumnes 

amb una llengua diferents de la catalana. Com més petits són els alumnes més fàcil és d'aconseguir 

aquest objectiu. A l'etapa d'educació infantil, els nens i les nenes encara estan estructurant el sistema 

fonològic de la seva pròpia llengua i poden adquirir els sons de la nova llengua d'una manera molt 

semblant a com ho han fet els de la llengua familiar. 

 

Per això en la nostra escola tenim uns objectius i activitats per aquests alumnes: 

• Treball del vocabulari bàsic de cada projecte o centre d’interès. 

• Repetició d'estructures lingüístiques. 

• Execució d'ordres concretes que van unides a una acció. 

• Treball individualitzat dels sons nous. 

Aquestes activitats es fan tan en el grup-classe com en petit grup. La mestra de suport d'Educació 

Infantil s'ocupa de fer aquest treball d'una manera més individualitzada. 

A P5, 2  sessions a la setmana entra una altre mestra a l’aula per treballar la lectura individualment. 
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4.1.4. Recursos humans 
Tot el professorat del cicle té la formació lingüística adequada tant per a utilitzar com per a ensenyar 

la llengua catalana en tot el procés d’aprenentatge del segon cicle d’Educació Infantil. 

El mestre/a desenvolupa un paper important en el procés lingüístic, pot plantejar moltes situacions 

perquè els escolars descobreixin i s'interessin per les possibilitats de la lectura com a font de plaer, 

fantasia, comunicació i informació que ofereix el llenguatge. El paper del mestre/a, serà el de conduir, 

a partir de les estratègies i elements possibles, la deducció i descobriment significatiu per part dels 

nens i nenes de l'ús i la funcionalitat de la comunicació oral i escrita, així com tots els elements que 

hi intervenen: articulació, fonació, estructura de la frase, habilitats motrius... 

Les propostes que oferim intenten ser vivencials, motivadores i prou flexibles perquè els mestre/a 

les adapti a la situació real dels alumnes. 

 

4.1.5. Recursos materials i didàctics  
El material didàctic utilitzat és en llengua catalana. Així cal indicar que les programacions i activitats 

d’aula estan reforçades amb material estructurat en català com ara: 

• Quaderns i fitxes de grafisme en català. 

• Quaderns i fitxes d’iniciació a la lecto–escriptura. 

• Col·leccions de contes. 

• Làmines murals. 

• Material didàctic d’aula en català: jocs d’associació, contes, dites.... 

• Cartelleres. 

• Estructuració lingüística en el treball d'hàbits i càrrecs. 

• Recursos tecnològics ( PDI, tauletes, ordinadors) 

El material anomenat està repartit pels diferents nivells en funció de les activitats programades. 

El desenvolupament del Projecte Lingüístic en l’àmbit curricular segueix els objectius referencials del 

llenguatge verbal proposat ja al segon nivell de concreció del Cicle. 

 

4. 2. TRACTAMENT DE LES LLENGÜES CURRICULARS A PRIMÀRIA 
 
CRITERIS PER L’ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L’ÀMBIT LINGÜÍSTIC 
 
La llengua catalana és la llengua vehicular de la nostra escola i totes les classes s’imparteixen en 

aquesta llengua menys les classes de llengua castellana, llengua anglesa i Science que s’imparteix 

en anglès. 

 

Competència comunicativa i lingüística 

Adquirir la competència comunicativa vol dir saber expressar, interpretar i comunicar conceptes, 

pensaments, opinions i fets, oralment i per escrit, amb l’ús de diferents suports i formats ( escrits, 
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audiovisuals, tecnològics, gràfics...)  per interactuar lingüísticament de manera adequada i creativa, 

en diferents contextos socials i culturals. (DOGC-A-15176019-2015) 

 

L’alumnat de la nostra escola, en  acabar la primària, haurà d’assolir un domini de la llengua catalana 

i castellana prou important perquè esdevingui un vehicle d’aprenentatge en totes les àrees, li permeti 

comunicar-se i, alhora, li faciliti el complet desenvolupament com a persona dins la societat. Per això, 

es prioritzen l’ús funcional, oral i escrit de la llengua, estretament lligada a situacions comunicatives 

que els alumnes poden trobar en la vida quotidiana, fent possible el domini de les capacitats 

lingüístiques (saber narrar, exposar, descriure i argumentar com a mitjà de realització personal), el 

gust per la lectura i la sensibilitat, respecte i interès per les manifestacions lingüístiques i culturals. 

 

La comprensió lectora també té un pes específic, per la qual cosa s’estimula i es practica a partir de 

promoure el gust per la lectura i  durant les activitats de les unitats didàctiques de totes les àrees. 

Tots els mestres que intervenen a l’aula són responsables de competències bàsiques com l’expressió 

escrita, oral i la lectura. Es considera que el professor de l’àrea de llengua i literatura no ha de 
ser ni l’únic ni el principal responsable del desenvolupament de les llengües, ja que tots els 
professors del cicle han de contribuir a millorar les possibilitats de comprensió i expressió de 
l’alumnat. 
 

La programació de la llengua catalana i la llengua castellana està estretament connectada, amb 

continguts comuns que es treballaven reflexivament i s’apliquen en diferents situacions 

comunicatives en qualsevol de les dues llengües, facilitant la transferència entre elles i evitant la 

repetició i les duplicitats innecessàries. Aquesta transferència es fa extensible a alguns continguts 

també en la llengua anglesa. 

 

La reflexió i interiorització de normes i criteris gramaticals es fa per inducció i deducció a partir de 

contextos significatius per a l'alumne/a, i la finalitat principal ha d'ésser sempre la millora i correcció 

dels seus propis treballs, defugint un tractament massa gramaticalista de l’ensenyament de les 

llengües. La fonètica, l’ortografia i la gramàtica es van introduint conjuntament, de manera gradual i 

progressiva. Alhora, aquests aprenentatges afavoreixen que l’ús oral i escrit sigui cada vegada més 

ric i correcte.  

 

4.2.1. ORGANITZACIÓ DE LES ÀREES CATALÀ I CASTELLÀ 
 

A tots els cicles s’hi dediquen 7 hores setmanals per treballar la competència lingüística en català i 

castellà, al llarg del curs. Els alumnes també disposen de 30 minuts setmanals complementaris per 

treballar la lectura, en alguns casos mitjançant  l’apadrinament lector (1r amb 3r i 2n amb 5è) i 10 
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minuts diaris (de 15 a 15,10h) per llegir en silenci el llibre escollit per l’alumne. 

 

La distribució horària de les àrees de llengua catalana i castellana és la següent: 

Cicle Inicial:  Llengua catalana:  3 hores/ setmanals 

  Llengua castellana: 2  hores/setmanals 

  Lectoescriptura, alternativament en  català i castellà: 2 hores/setmanals 

   

Cicle Mitjà:  Llengua catalana: 3 hores/ setmanals 

  Llengua castellana: 2 hores/setmanals 

  Expressió escrita, alternativament en català i castellà: 2 hores/setmanals 

 

Cicle Superior:  Llengua catalana: 3 hores/ setmanals 

    Llengua castellana: 2 hores/setmanals 

    Expressió escrita, alternativament en català i castellà: 2 hores/setmanals 

4.2.1.1. Objectius generals i competències 
Els objectius generals de l’ensenyament de les llengües són: 

● Preparar l’alumnat perquè sigui capaç de comunicar-se i desenvolupar-se com a persona en 

una societat plural, multilingüe i multicultural. 

● Assolir el domini adequat del llenguatge per esdevenir una eina instrumental per a l’adquisició 

de qualsevol altre aprenentatge i com a element bàsic de convivència. 

●   Ajudar l'alumne/a a organitzar i esquematitzar el pensament a través del llenguatge en totes 

les àrees.  

●   Transferir activitats lingüístiques a altres àrees, per tal de potenciar l’aprenentatge significatiu. 

 

A Primària s’ha elaborat una programació coherent i progressiva al llarg dels tres cicles que pretén 

que en acabar la Primària l’alumnat sigui capaç de: 

A. Dominar el català i el castellà, oral i escrit, com a llengües vehiculars, de cohesió i 

d’aprenentatge. 

B. Interactuar en llengua anglesa en diversos contextos i situacions comunicatives. 

C. Expressar-se oralment de manera respectuosa i de forma adequada al context comunicatiu. 

D. Mostrar una actitud de respecte per la riquesa plurilingüe i pluricultural. 

E. Fer un bon ús del llenguatge verbal i no verbal  

F. Descodificar, interpretar i crear missatges audiovisuals. 

 
L’àmbit lingüístic s’organitza en cinc dimensions  ( DOGC-decret  119/2015) 
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Dimensió comunicació oral 

1. Comprendre textos orals de la vida quotidiana, mitjans de comunicació i escolars. 

2. Produir textos orals de tipologia diversa adequats a la situació comunicativa. 

3. Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa. 

 

Dimensió comprensió lectora  (annexa 1) 

1. Llegir amb fluïdesa per comprendre textos diversos. 

2. Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació, interpretar i valorar el contingut. 

3. Utilitzar l’estructura, format, camps semàntics i morfosintàctics més habituals per comprendre 

el text. 

 

Dimensió expressió escrita  (annexa 2) 

1. Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa i destinatari. 

2. Produir textos de tipologies diverses amb lèxic i estructura adequat. 

3. Revisar el text per millorar-lo i tenir cura de la presentació formal. 

 

Dimensió literària 

1. Llegir fragment i obres i conèixer autors significatius catalans, castellans i universals. 

2. Crear textos amb recursos literaris per expressar sentiments, realitats i ficcions. 

Dimensió plurilingüe i intercultural 

1. Ser conscient de la pertinència a una comunitat lingüística. 

2. Conèixer i valorar la diversitat lingüística i cultural. 

 

Juntament amb  aquestes competències cal desenvolupar també les relacionades amb el 

coneixement de valors i les normes de convivència, les actituds responsables i de respecte envers 

els altres, els hàbits d’esforç i la responsabilitat en l’estudi, així com la iniciativa individual i l’hàbit de 

treball individual i en equip. 

4.2.1.2. Metodologia 
 

Els mestres intervenen en el procés d’aprenentatge de l’alumnat com a guies i dinamitzadors/es 

afavorint d’aquesta manera l’aprenentatge significatiu.  

La  intervenció del professorat i la metodologia està en funció de les  activitats que es proposen: 

● Dimensió Comunicació oral:  
○ Projecte Enrola’t: consta d’un recull de situacions comunicatives amb la finalitat de fomentar 

la interacció entre els alumnes. La tècnica utilitzada és el joc de rol. 

○ Presentacions orals 

○ Dramatització, debats... 

Projecte Lingüstic                                                                                                             Manyanet- Sant Ramon            24 
 



○ El treball cooperatiu que afavoreix la comunicació entre els alumnes. 

● Dimensió Comprensió lectora:  
○ A cicle inicial es fa lectura de contes com a lectura/model i  lectura diària individual en veu alta 

per treballar la descodificació del llenguatge. 

○ L’apadrinament lector és una activitat cooperativa que es realitza en parelles formades per 

alumnes de cinquè i tercer que fan de padrins de lectura i els alumnes de primer i segon de primària 

que fan de fillols. El fet de ser padrí de lectura representa que l'alumne padrí adquireix el compromís 

principal de vetllar per l'aprenentatge lector del seu fillol. L’ajuda a aprendre a llegir, alhora que mira 

d'encomanar-li el gust per la lectura tot engrescant-lo a llegir.  

○ Rutines 10 minuts diaris per fomentar el plaer per la lectura.  A l’arribar a l’aula, a les 15h, els 

alumnes de cicle mitjà i superior fan 10 minuts de lectura individual d’un llibre triat pel ell mateix, per 

tal de fomentar el plaer per la lectura.  

○ Incorporació de comprensions lectores a totes les avaluacions i àrees per valorar aquesta 

competència. 

● Dimensió Expressió escrita:  
○ Tutoria entre iguals: escrivim en parelles. Un cop al trimestre els alumnes de 6è fan de padrins 

d’escriptura als alumnes de 4t. A la primera part de la sessió els padrins presenten una tipologia de 

text, mostren alguns exemples i en fan un de manera oral. A la segona part de la sessió els fillols fan 

l’esborrany del seu text, els padrins fan la correcció i per acabar, escriuen el text final. Els alumnes 

de sisè, són a la vegada fillols dels alumnes de segon d’ESO, seguint la mateixa dinàmica. 

○ Llibreta viatgera: un alumne, de forma rotatòria, s’emporta el cap de setmana a casa la “llibreta 

viatgera” (una per classe)  on escriu una petita història que compartirà amb els seus companys durant 

la setmana següent. 

○ Certamen literari i concursos. Els alumnes de cicle mitjà participem en el Tastacontes, un 

concurs d’escriure contes.  Els alumnes de cicle mitjà i superior participen en el certamen literari de 

narració i prosa que organitza l’associació de pares i mares de l’escola. 

○ Ortografia Fàcil (Mètode Gavarró), consisteix en recordar visualment les paraules de forma 

automàtica i integrar aquest  vocabulari per tal que qualsevol treball ortogràfic posterior que es realitzi 

ofereixi millors resultats. 

○ Docència compartida ( dos mestres a l’aula / 2 hores setmanals) per  treballar la 

lectoescriptura i l’expressió escrita. En aquestes sessions es treballa alternativament l’expressió 

escrita en castellà i català.  

● Dimensió Literària: 
○ Biblioteca d’aula: totes les aules tenen la seva biblioteca amb dinàmiques diferents segons 

els cursos. per exemple, els alumnes de 4t porten un llibre per la biblioteca de classe que els ha 

agradat molt llegir i el presenten. Es van intercanviant aquests llibres entre ells durant tot el curs. Fan 

un registre amb els llibres que han llegit. Rep el nom del Mercadet d’intercanvi.  
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○ Visita a la biblioteca Torres i Bages: Els alumnes de cicle inicial van una vegada al trimestre 

a fer animació a la lectura i els alumnes de cicle mitjà realitzen un taller de tres sessions. 

○ Fòrum d’autor i animació a la lectura.  Els alumnes de cicle inicial reben la visita un 

contacontes i els del cicle superior reben la visita d’un dels autors del llibre que llegeixen, per tal de 

comentar i poder fer preguntes sobre el llibre, i intercanviar diferents opinions i punts de vista. 

● Dimensió Plurilingüe i intercultural: 
○ Racons amb activitats plurilingües cicle inicial. 

○ Easter Day: durant un dia sencer, tots els alumnes de l’escola es comuniquen en anglès i fan 

activitats relacionades amb Easter. Els alumnes de secundària són els encarregats de dirigir i portar 

les activitats amb els alumnes de primària i infantil. 

○ Science: les classes de medi natural, dos hores setmanals, es fan en anglès. 

○ Dinàmiques de grup i de sensibilització per conèixer i conviure amb altres cultures. 

4.2.1.3.  Avaluació 
 

Diferenciem diferents tipus d’avaluació: 

● Una avaluació compartida amb l’alumne per millorar la seva autonomia i responsabilitat en 

el propi aprenentatge. 

● Una avaluació formativa que els ajudi  a reflexionar  i aprendre dels errors per tal de superar-

se. 

● Una avaluació inclusiva que té en compte la diversitat de l’alumnat. 

● La coavaluació entre els alumnes per treballar el compromís i la responsabilitat. 

 

S’utilitzen diferents eines d’avaluacions: 

1. Activitats d’avaluació: textos, exposicions orals, argumentacions, comprensions lectores, 

obtenció d’informació… 

2. Proves competencials i significatives. 

3. Graelles de seguiment de l’expressió escrita, que permet tenir un registre de l’evolució de cada 

alumne i del grup classe, per tal d’incorporar estratègies de millora. 

4. Autoavaluació i coavaluació, amb l’ajuda de rúbriques, feedback durant activitats cooperatives 

o col·lectives... 

 

A l’informe trimestral es fan constar sempre aquelles recomanacions i observacions que es creuen 

adients i es posarà una nota sense puntuació numèrica. 

S’annexa la taula seqüenciada per cicles referent als criteris d’avaluació de l’expressió escrita. 

Annexa 2 

Els criteris d’avaluació de les tres llengües, català, castellà i anglès, seqüenciats per cicles es recull 

a l’annexa 3. 
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4.2.1.4. Atenció a la diversitat 
Cada alumne/a té un procés d’aprenentatge diferent i això fa que els alumnes d’una aula reaccionin 

de forma diversa davant un mateix estímul i que l’assimilin en diferents nivells; uns ho faran de 

manera més ràpida, uns altres, més lentament i, fins i tot, n’hi haurà que els assimilaran en cursos 

posteriors.  

Per tal d’afavorir el ritme d’aprenentatge de cada alumne, l’atenció a la diversitat treballem amb dos 

mestres a l’aula, diversificant el rol de cadascú. Això permet fer un seguiment proper tant dels 

alumnes amb dificultats com d’aquells que aprenen més ràpidament. 

El treball cooperatiu i la tutoria entre iguals també són recursos que ens ajuden en l’atenció a la 

diversitat . 

Alumnat nouvingut.   
En el desenvolupament del currículum de llengua es tenen en compte  els contextos sociolingüístic i 

cultural de l’alumnat, que en el nostre cas, és majoritàriament de parla catalana.  

En el cas que existeixin alumnes amb dificultats per comprendre el català, com és el cas d’alumnes 

nouvinguts, la classe es fa amb tota normalitat en català i de forma individualitzada se’ls explica les 

nocions essencials en la llengua de l’alumne, sempre que sigui possible. S’incrementa l’atenció 

individualitzada i es prioritza l’aprenentatge del català davant d’altres continguts per afavorir el més 

ràpid possible la comprensió de la llengua vehicular del centre i afavorir la comunicació de l’ alumne 

amb la comunitat escolar. Quan es considera que els/les alumnes en qüestió han assolit un nivell 

suficient de comprensió del català, encara que no sàpiguen expressar-s'hi, només se'ls parla en 

català. 

4.2.1.5. Recursos humans 
Sempre que sigui possible, els professors que imparteixen les classes de català i castellà seran els 

mateixos tutors de curs. D’aquesta manera, s’afavoreix la transferència de continguts entre les dues 

llengües.  

A tots els grups, hi ha dues hores de docència compartida per treballar la lectoescriptura (cicle inicial) 

i l’expressió escrita (cicle mitjà i superior), afavorint l’ atenció a la diversitat i l’ús de metodologies 

cooperatives. 

A cada cicle hi ha un especialista d’anglès que s’encarrega de l’aprenentatge de la llengua anglesa i 

de Science, el que facilita el seguiment i coneixement dels alumnes respecte les habilitats 

comunicatives d’aquesta llengua. 

A cicle inicial hi ha professors de reforç que puntualment entren a l‘aula i ajuden a assolir la 

comprensió lectora d’aquells alumnes amb més dificultats. 

A cicle superior, els mestres de reforç que entren a l’aula destinen els esforços en l’expressió escrita 

i la comprensió de la informació. 
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4.2.1.6. Recursos materials 
 

Les llengües es treballen principalment amb els llibres de text  i recursos de la PDI.  

S’utilitzen el Programa Enrola’t i el  Programa Ortografia fàcil, de D.Gavarró. 

També es treballen diferents llibres de lectura al llarg del curs, a més a més de la biblioteca d’aula. 

S’anima als alumnes a compartir llibres personals, per tal de fomentar el gust per la lectura. 

Utilització de les TIC a l’hora d’informàtica i racons amb activitats de llengua per aprofundir els 

coneixements treballats en aquesta àrea. 

 

4.2.2. PROJECTE LINGÜÍSTIC D’ANGLÈS A EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 
 
4.2.2.1 TRACTAMENT DE LES LLENGUA ANGLESA A EDUCACIÓ INFANTIL 
 
Introducció: 
 La introducció de la llengua estrangera, l’anglès a l’educació infantil es va fer de forma progressiva: 

P4 i P5 va començar el curs  2010-2011  

P-3 va  començar el curs 2013-2014. 

 
Temporalització: 
 
P3 P4 P5 
Cada classe de p-3 fa dues 

sessions setmanals de 30 min 

aproximadament. 

Cada classe de p-4 fa dues 

sessions setmanals de 50 min 

aproximadament. 

Cada classe de p-5 fa dues 

sessions setmanals de 50 min 

aproximadament. 

 
Integració dins del projecte lingüístic: 
Dins del projecte lingüístic referent a l'aprenentatge de llengua anglesa l'objectiu és, que l'alumnat 

sigui capaç de comunicar-se de forma elemental en situacions quotidianes, elaborar petites 

produccions orals  i poder comprendre textos senzills. 

 
Justificació del projecte 
- La presa de consciència com a claustre de la necessitat d'introduir quan abans millor el 

coneixement d'una segona llengua. 

- La demanda social existent. Ens hem adonat que actualment molts alumnes d'Educació Infantil 

assisteixen a cursos extraescolars de llengua anglesa. Això ens porta a incloure més aviat el 

coneixement d'aquesta llengua dins del currículum. 

- Respondre a la demanda del Departament. Actualment el Departament està donant molta 

importància a l'impuls de l'aprenentatge de les llengües estrangeres. 
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- Potenciar l'ús i pràctica de l'anglès adaptant-la a una matèria curricular que no forma part 

pròpiament de l'àrea de llengua. 

4.2.2.2. Objectius generals: 
 

• Mostrar una actitud positiva envers l’aprenentatge del nou idioma. 

• Captar el sentit global del contes i textos orals senzills amb l’ajuda dels recolzaments visuals 

i sonors, els gestos, les expressions facials, els contextos establerts, etc.  

• Seguir instruccions orals senzilles. 

• Produir missatges orals senzills.  

• Comprendre i emprar les convencions lingüístiques més comunes i senzilles.  

• Provocar respostes verbals simples quan individualment mostrin bona disposició. 

• Reconèixer els sons, l’entonació i el ritme del nou idioma.  

• Emprar els coneixements conceptuals i procedimentals d’altres àrees per aprendre anglès( 

números, colors, relacions espai/temps, habilitats com encerclar; doblegar, picar, acolorir, 

aspectes musicals i rítmics, etc.  

• Mostrar iterés en els aspectes socioculturals dels països de parla anglesa. 

 
4.2.2.3. Metotologia: 
A edats tan primerenques, l’aprenentatge de la llengua estrangera té molt en comú amb l’adquisició 

de la llengua materna per tant s’utilitzen contextos comunicatius familiars i propers al seu món. Els 

infants d’aquesta edat són, per naturalesa, inquiets, i tenen períodes d’atenció relativament curts. 

Per aquest motiu, incloem moltes activitats de resposta física total i també per a la seva participació 

de forma no verbal i, més endavant, verbal. Es segueixen unes rutines bàsiques per proporcionar 

seguretat i ajudar a estructurar el temps i assenyalen els canvis d’activitat L’anglès a l’aula: s’utilitza 

l’anglès sempre que sigui possible i es proporciona ajuda visual: el significat de les cançons i dels 

contes s’il·lustra a través de pistes d’entonació, visuals i conceptuals. S’utilitza el llenguatge típic de 

l’aula i les instruccions repetides freqüentment, com per exemple : Listen.., give me.., point to.. let’s 

sing… Fórmules de cortesia. Hello, please, good morning.. thank you… llenguatge de presentació: 

Can you see? What? This..? 

 
Les sessions estarà distribuïda en 3 parts: 
- Rutines: activitats  que podran anar variant al llarg del curs i que tindràn una durada de 5-10 minuts. 

Aquestes rutines serviran per practicar determinades estructures d'ús quotidià a l'aula i alhora, al ser 

repetides al llarg d'un període, aportaran seguretat als alumnes per poder començar a produir 

missatges orals. (Hello song, register, weather, date...). 

- Activitat principal: tindran una durada aproximada de 15-20 minuts. L'objectiu d'aquesta activitat 

és que els nens i les nenes vagin integrant vocabulari i estructures bàsiques utilitzant diferents 
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recursos (jocs, contes, cançons...). Seran activitats que implicaran diferents formes  

d'expressió: creacions artístiques, murals, expressió corporal... (TPR, Arts and Craft...). Els alumnes 

aniran assolint els diferents objectius donant prioritat a la comprensió oral. Podran començar a 

produir llenguatge, cadascú al seu nivel. 

Rutines de conclusió: durant aproximadament 5 minuts. Seran útils per reforçar el llenguatge 

treballat i finalitzar la sessió. ( jocs, cançons...) 

Dins la sessió es poden fer diferents agrupaments depenent de l'activitat proposada: individual, per 

parelles, petits grups i gran grup. 

4.2.2.4. Recursos materials: 
 
Material de 3 anys:  
S’incorpora l’ordinador a l’aula i es fa ús de la pissarra digital com una eina més de treball que 

aporten recursos i motivació per als alumnes i per als mestres. Es treballa mitjançant la pissarra 

digital amb jocs i activitats de PDI, molt dinàmics i adequats a la seva edat. 

 
Material de 4 i 5 anys: 
Utilitzarem material que permeti l'expressió oral i la participació de tot l'alumnat: 

• Flashcards o figures representatives: s'utilitzaran per presentar el vocabulari de manera visual i 

manipulativa. 

• Stories, real books, big books: perquè es vagin habituant a la musicalitat i estructures de l'anglès 

i puguin anar fent petites aportacions verbals.  

• Listenings: vídeos, pel·lícules cassets i altres materials audiovisuals que donin diferents models 

de llenguatge, a part del de la mestra. 

• Cançons: al tenir estructures repetitives permeten una ràpida assimilació de vocabulari i fer-les 

conjuntament donen seguretat als alumnes per produir llenguatge oral. 

• Material existent a l'aula ordinària.  

• Altres jocs ( inventats, que surtin nous el mercat, que ja es disposi i es puguin aplicar en llengua 

anglesa,.... ). 

 
- Material didàctic específic del vocabulari que es treballarà. (flashcards) 

-El llibre :OXFORD SPLASH A. Suposa una introducció suau i està dissenyat de manera que es 

pugui utilitzar directament si els infants no han tingut classe d’anglès als tres anys o bé com a 

continuació de si n’han tingut.  

-El material se centra en FRANKIE, un cadell, titella per que els nens li agafin afecte i com introducció 

a la sessió o canvis de les activitats. 

 El principal tipus d’activitats són les cançons, jocs i contes breus molt senzills i visuals. Hi ha 

moments de CIRCLE i TABLE time a cada sessió. STORYTELLING la mestra aquí utilitza tot tipus 
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de contes: tradicionals o inventats i adaptats. 

En aquest cas són el punt de partida de la programació. Són contes curts i repetitius, amb pocs 

personatges, estructures gramaticals i vocabulari senzill  presentat dins un conteste familiar, variat i 

graduat, argument fàcil de predir I que ajudi a sa comprensió amb diferents maneres de presentar el 

conte be en suport visual o sense. 

4.2.2.5. Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera (AICLE).  
 
A l’etapa d’infantil ampliem el nostre projecte d’immersió lingüística i de millora de la llengua anglesa 

incloent-lo dins l’àrea de psicomotricitat. 

Durant les sessions, és la mestra qui dóna les consignes en anglès, tot afavorint la capacitat 

d’interpretació o de comunicació amb els alumnes. 

A la vegada, aprenen nou vocabulari que, mica en mica els nostres alumnes integren en la seva 

parla 

 

4.2.3.1. TRACTAMENT DE LA LLENGUA ESTRANGERA A EDUACIÓ PRIMÀRIA 
 
La finalitat fonamental de l’ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa és aconseguir que 

els/les alumnes aprenguin a comunicar-se en aquesta llengua. Per aquest motiu l’ús de l’anglès com 

a vehicle de comunicació dins de l’aula constitueix una de les millors fonts per al seu aprenentatge. 

Per això,  tant a Educació Infantil com a Educació Primària la llengua anglesa és la llengua vehicular 

a les classes d’anglès i en algunes altres àrees: Psicomotricitat a Educació Infantil i coneixement del 

medi natural a Educació Primària. 

4.2.3.2. Organització i gestió 
 
LLENGUA ANGLESA 

Distribució horària de la primera llengua estrangera: 

Cicle inicia: 2,30 hores setmanals 

Cicle Mitjà: 2,30 hores setmanals 

Cicle Superior:  3 hores setmanals 

4.2.3.3. Metodologia 
Quan de ben petit el nen comença a estudiar una llengua estrangera, es pretén que l'adquisició 

d'aquesta llengua es faci d'una manera lúdica i estimulant que prepari el nen per al procés continuat 

que comprendrà totalment l'Educació Primària i la Secundària. Els nens que estableixen aquesta 

relació amb un idioma estranger a edats primarenques  desenvoluparan, amb un esforç mínim, un 

conjunt d'aptituds i capacitats (sobretot de comprensió auditiva i de pronúncia) que els ajudarà al 

llarg dels seus anys d'estudi.  
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L'etapa Primària és l'encarregada de preparar als alumnes perquè puguin pujar a Secundària amb 

una base sòlida i la capacitat de poder entendre i expressar missatges senzills dins un context; així 

com fer-los conèixer i gaurdir del patrimoni cultural i diversistat lingüística. 

L'aprenentatge que fan d'una llengua estrangera els nens més petits és molt semblant al procés 

d'adquisició de la llengua materna. El nen haurà d'entrar en contacte amb una llengua senzilla però 

natural, que no es limitarà a unes quantes paraules d'un vocabulari específic, sinó que constituirà 

una eina amb què accedirà a la realitat que l'envolta. Parlem d´un aprenentatge significatiu. Es tracta 

d´una visió constructivista de l´aprenentatge. 

La llengua anglesa té un caràcter acumulatiu, cíclic, motivador, actiu i diversificador pels alumnes, 

als quals se’ls ofereixen activitats curtes i variades presentades de diferents maneres per tal que els 

alumnes hi puguin accedir d’igual manera, que faciliten l’aspecte social i cultural, així com el treball 

interdisciplinar amb altres àrees i altres llengües. L’anglès és la llengua vehicular de les sessions i 

l’element gestual i facial són les estratègies que més s’empren per ajudar als alumnes a entendre el 

missatge que se’ls està comunicant. A classe s’intenta donar un model de pronúncia correcte, 

corregint aquelles errades malsonants que poden fer confondre als oïents. Les consignes que es 

dónen intenten ser molt clares per tal d’evitar angoixes i/o confusions. Hi ha una intenció molt clara 

d’equilibrar el treball individual, el de parella i el d’equip. 

 
Cicle Inicial 
Els alumnes del Cicle Inicial de Primària reben classes de llengua anglesa tenint molt present els 

avantatges i les limitacions que suposa l’avançament de l’ensenyament-aprenentatge de la llengua 

estrangera.  Aquest procés s’inicia oralment a través de cançons, contes, pel·lícules, jocs, diàlegs.... 

En aquesta etapa els/les alumnes necessiten una gran exposició a la llengua estrangera en 

situacions comprensibles per tal de familiaritzar-se amb una fonètica que els és estranya. Es motiva 

l’alumne/a perquè participi en petites converses i, així, aconsegueixi desinhibir-se de la possible 

vergonya enfront d’una nova llengua.  

Mitjançant mètodes audiovisuals els/les alumnes aniran assimilant un vocabulari bàsic i poc  a poc 

s’introduirà la llengua escrita. 

 
Cicle Mitjà 
En el Cicle Mitjà encarà es prioritzaran l’expressió i la comprensió oral. Mitjançant mètodes àudio-

visuals, s'escolten cançons senzilles per a conèixer la fonètica de les paraules, i al mateix temps, 

s'assimila un vocabulari bàsic. S'aprenen estructures senzilles que aniran repetint tantes vegades 

com sigui necessari per arribar a reproduir els sons i l’entonació correctament. 

S’anirà introduint la llengua escrita sempre relacionada amb el vocabulari i les estructures apreses 

oralment. Els/les alumnes han de ser capaços de donar respostes curtes a preguntes escrites i 

construir frases senzilles a partir dels models treballats. En finalitzar l’etapa l’alumne/a dominarà 
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alguns elements gramaticals bàsics . 

Cicle Superior 
A Cicle Superior continuem treballant en la mateixa linea si bé es cert que l’expressió escrita 

adquereix més importància, es busca que els alumnes es puguin expressar tant a nivell oral com 

escrit, manifestant respecte cap a les aportacions dels altres companys i valorant positivament la 

necessitat de conèixer vàries llengües. 

L'alumne/-a serà capaç d’entendre missatges orals de fàcil comprensió, alhora que serà capaç de 

produir-ne de semblants. Al final del cicle dominarà alguns elements gramaticals bàsics, que 

s'alternaran amb jocs i l'estudi d'alguns aspectes de l’entorn sòcio-cultural de la llengua anglesa.  

4.2.3.4. Avaluació 
Cada professor/-a avalua el seu grup, tenint en compte els diferents aspectes de conceptes, actituds 

i procediments, mirant si s'han assolit els mínims per a aquell. nivell. A l’informe es fan constar 

sempre aquelles notes i observacions o recomenacions que es creuen adients. 

4.2.3.5. Recursos Humans 
L’assignatura d’anglès a Primària és impartida per professors que tenen la titulació necessària per 

realitzar l’assignatura. 

El projecte Science és impartit per docents amb la titulació pertinent per impartir l’assignatura. 

 

4.2.3.6. Recursos materials 
Els materials emprats són molt diversos, principalment es treballa el llibre de text (class book i activity 

book) a més a més dels CD i DVD de les unitats i l’ús de la PDI. També es fan servir CDs amb 

cançons, contes i balls, flash-cards, pòsters, titelles, retallables...  

A l’hora de robòtica/informàtica s’utilitzen els ordinadors I els robots (Bee Bots a CI I robots Lego a 

CM I CS) 

4.2.4.7. Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera (AICLE). 
 

A Educació Primària tots els alumnes cursen tota l’assignatura del medi natural (Science) en anglès. 

Els professors han seguit cursos d’AICLE. 

Per l’avaluació d’aquestes àrees, la qualificació obtinguda no serà de llengua anglesa sinó dels 

continguts propis de l’assignatura. 

Les activitats hauran de seguir la filosofia del treball per competències: 

1. que siguin significatives per l’alumne/a, 

2. amb un gran component procedimental, 

3. que allò après li pugui servir per a altres àmbits de la seva vida, 

4. fomentin el treball cooperatiu, 

5. han de fer pensar, prendre decisions, analitzar, sintetitzar, valorar i 
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6.  han d’incloure un ús significatiu de les TAC. 

 

 

Per tal de posar en pràctica l’aprenentatge de la llengua anglesa es fan altres activitats com: la 

retolació dels diferents espais de l’escola, visionat de pel·lícules, cançons, la participació en diferents 

concursos com el Fonix , Fish & Chips… 

 

  

L’organització de 

les unitats és la 

següent: CURS 

1r TRIMESTRE 2n TRIMESTRE 3r TRIMESTRE 

1r My body 

My senses 

Healthy bodies 

Living things 

Animals 

Plants 

2n Animals 

Plants 

 

Matter and materials Tools and machines 

3r Living things Animals 

Plants 

Matter and energy 

4t Body systems Common illnesses Machines 

5è The organisation of 

living things 

The classification of 

living things 

Ecosystems 

Energy 

Heat and light 

6è Interaction 

Nutrition 

Reproduction 

Matter 

Electricity and 

magnetism 
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4.3. TRACTAMENT DE LES LLENGUES A EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
 
El Departament d’Ensenyament de la Generalitat estableix una programació única per a les llengües 

castellana i catalana, sota el comú denominador de LLENGUA. 

El nostre centre ha adoptat aquest criteri que ve reforçat per la tria d’una mateixa línia editorial que 

garanteix la uniformitat tant de criteris com de continguts a nivell transversal de tota la Secundària.  

L' ensenyament de la Llengua a Secundària es desplega en uns cinquanta objectius generals a través 

dels quals es pretén que l’alumnat domini totes les àrees del llenguatge en funció de la situació 

comunicativa que es pugui plantejar en cada moment. El gruix dels objectius van dirigits a un 

coneixement pràctic del llenguatge com a eina lingüística per abordar els diferents aspectes de la 

vida, des de la quotidianitat als nivells culturals més sofisticats. La reflexió metalingüística, que hi és 

present, queda, però, en segon terme, és a dir es prioritza la Competència Lingüística de l’alumne 

per sobre dels coneixements teòrics 
 
4.3.1. ÀREA DE LLENGUA CATALANA 

4.3.1.1. Dedicació horària 
La llengua catalana és la llengua vehicular de totes les matèries que es fan a Secundària i tot el 

professorat s'ha d'implicar tant en la pràctica de la llengua com a l'hora de fer-ne les correccions 

adients. Pel que fa estrictament a la matèria de Llengua catalana i literatura, es dediquen 3 hores 

setmanals al tractament i estudi d'aquesta llengua dins l'horari curricular. 

4.3.1.2. Professorat 
Els professors responsables d'impartir aquesta matèria intervenen en els dos cicles de l'ESO; també 

hi participa una professora encarregada d'un grup de reforç a 4t, al qual farem referència en l'apartat 

d'atenció a la diversitat.  

4.3.1.3. Llengua oral 
La llengua oral es tracta de forma específica per mitjà de la comprensió de textos, ja que es realitzen 

lectures col·lectives a classe, i es treballa amb preguntes directes als alumnes i la realització de 

debats oberts. Aquest tipus de debat s'alterna amb debats en grups més reduïts (normalment de 4 

alumnes) que posteriorment exposen les seves conclusions a la resta de la classe. Sovint, després 

d'aquestes activitats es passa a la resposta de preguntes per escrit. 

També es treballa la llengua oral en la preparació i la realització de les exposicions orals amb què 

finalitzen algunes activitats cooperatives, sobretot mirant de reduir les paraules crossa i procurant 

que les que s’utilitzin siguin genuïnes i no interferències del castellà. A més a més, es realitzen 

activitats de comprensió a partir d’arxius d’àudio. 

Pel que fa a la pronúncia, cal esmentar especialment les sessions de lectura en veu alta que es 

realitzen a l’aula utilitzant els llibres de lectura obligatòria, en les quals es fan les observacions i 
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correccions adients per a la millora de les competències dels alumnes en aquest aspecte.  

4.3.1.4. Llengua escrita 
La llengua escrita es treballa mitjançant diferents tipus d’activitats. Una d’elles és la redacció, que es 

fa assíduament durant tot el curs i utilitzant varietat de tipologies textuals (descripcions, entrevistes, 

narracions, diaris, textos argumentatius, expositius, instructius...) i de temàtiques. Aquestes activitats 

es porten a terme amb diferents metodologies: en grups cooperatius i estructures de treball diverses, 

en parelles, individualment, tutoria entre iguals... 

L’expressió escrita en el seu vessant més artístic es treballa també a partir de la participació de 

l’alumnat en concursos literaris. Un d’ells és de participació obligada per a tots els alumnes: el 

Certamen Literari de l’escola, que se celebra per Sant Jordi. També es fomenta la participació en els 

diversos concursos que s’organitzen des de diferents  organitzacions: Coca-cola, Ficcions, etc. 

D’altra banda, a partir de les lectures obligatòries programades des de principi de curs, els alumnes 

realitzen un diari de lectura on recullen les seves impressions i opinions, experiències personals, etc., 

relacionats amb el text. 

4.3.1.5. Ortografia 
Per treballar l’ortografia es fan activitats específiques per posar en pràctica normes concretes i les 

seves excepcions, a partir del llibre de text. També es porten a terme dictats utilitzant metodologies 

diferents. Alguns són preparats i se centren en aspectes concrets de l’ortografia, i d’altres no; de 

vegades és el professor qui dicta, però d’altres es fa de manera cooperativa i són els mateixos 

alumnes els qui ho fan. També s’introdueix, en ocasions, el dictat de pissarra, en què un alumne 

l’escriu de manera que és visible per a tots i això permet anar fent una correcció conjunta. 

Per tal de conscienciar els alumnes de la importància de l’ortografia tot el professorat de Secundària 

segueix un criteri comú en la correcció dels treballs de totes les matèries. A 1r i 2n, 10 faltes 

descomptaran mig punt de la nota; a 3r i 4t, 1 punt. 

4.3.1.6. Criteris d’avaluació 
Per a l’avaluació dels treballs escrits seguim els criteris proporcionats pel Departament 

d’Ensenyament per a les proves de competències bàsiques, que tenen en compte set apartats: 

adequació, coherència, cohesió, lèxic, ortografia, estructures morfosintàctiques i aspectes formals. 

Cada trimestre, els alumnes realitzen una prova escrita on es reflecteixen tots els continguts treballats 

i que representa un 40 % de la nota. El 60 % restant correspon a l’avaluació de les activitats diàries 

a l’aula, que són tant orals com escrites. 

4.3.1.7. Pla lector 
Per fomentar el gust per la lectura i, al mateix temps, millorar les competències de l’alumnat, 

s’estableixen, per a cada nivell de l’ESO, dos llibres de lectura obligatoris, que són distribuïts de 

manera homogènia durant el curs de manera coordinada amb l’àrea de Llengua castellana, a fi 
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d’evitar que les lectures d’una i altra àrea se solapin. 

Aquestes lectures es realitzen utilitzant diverses metodologies, que passen tant per la lectura 

col·lectiva com per la lectura individual. Sovint les lectures serveixen també per a posar en context 

les diferents qüestions gramaticals, sintàctiques, lèxiques, etc. que són objecte d’estudi de cada 

nivell. Es busca, a més a més, mostrar la interconnexió de les diferents obres amb tots els àmbits del 

coneixement, per tal que l’alumne aprengui a gaudir de l’establiment de relacions entre el text i la 

resta de manifestacions culturals que coneix o que té al seu abast. A banda del diari de lectura ja 

esmentat més amunt, l’avaluació de la destresa lectora també es porta a terme a l’aula i mitjançant 

proves escrites o treballs específics per esbrinar  el grau de comprensió mostrat pels alumnes i  per 

a millorar-lo.  

A final de curs es proporciona als alumnes una llista de lectures recomanades adequades a cada 

nivell, d’entre les quals han d’escollir-ne una per treballar durant el període de vacances d’estiu; a 

més de la lectura se’ls encomana fer un treball que hauran de lliurar a principi de curs. 

4.3.1.8. Atenció a la diversitat 
Els alumnes nouvinguts, o amb necessitats educatives especials, els quals ja vénen amb les  

recomanacions específiques del Gabinet Psicopedagògic de l’escola, segueixen una metodologia i 

un ritme d’aprenentatge fets a mida, que són recollits en el seu Pla Individualitzat. Igualment, els 

criteris d’avaluació són adaptats a les necessitats de cadascun d’aquests alumnes amb la finalitat 

que puguin desenvolupar al màxim les competències de l’àrea de Llengua catalana d’acord amb les 

seves pròpies capacitats. 

A 4t d’ESO s’estableixen dos grups, d’acord amb les necessitats de l’alumnat: un de reforç i un altre 

de general, que fan classe amb professors diferents —que treballen coordinats— i en espais 

diferents. 

A banda del reforç col·lectiu, alguns alumnes —independentment del nivell— amb més necessitats 

reben atenció setmanal individualitzada per una professora que, entre d’altres matèries, treballa amb 

ells la lectura i l’escriptura en català. 

4.3.1.9. Recursos i materials 
Els recursos de què disposem comprenen: el llibre de text, les fitxes de reforç o d’ampliació 

proposades a la carpeta de recursos del professor, de la mateixa editorial; material audiovisual i 

fotocòpies d’altres manuals de llengua amb activitats per a fer, que serveixen no només per a 

assegurar continguts, ampliar o reforçar, sinó també per a avaluar-ne el grau d’assoliment per part 

dels alumnes.  

L’escola disposa d’una biblioteca on els alumnes poden trobar tot tipus d’obres literàries adients a la 

seva edat i també diccionaris, l’ús dels quals s’alterna amb el dels diccionaris en línia. 

Totes les aules estan equipades amb pissarra digital i ordinador amb sistema multimèdia. Els 

alumnes disposen d’un espai a la plataforma Classroom que s’utilitza per a penjar recursos, activitats, 
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notícies, lliurar tasques, etc. 

 

4.3.2. ÀREA LLENGUA CASTELLANA 
 

4.3.2.1. Dedicació horària 
La llengua castellana és la llengua vehicular a les classes de castellà, és a dir, tres hores setmanals 

per curs. Atès que l’escola compta amb dos grups per curs, cada setmana s’imparteixen sis hores 

en llengua castellana per nivell i 24 hores setmanals en tota l’etapa de l’ESO. 

4.3.2.2. Professorat 
A l’escola, els  professors titulars de l’assignatura són: una professora  llicenciada en Filologia 

Hispànica, una altra llicenciada en Geografia i Història  amb formació universitària en Didàctica de 

la  Llengua i la  Literatura castellana i d’altres  professors amb altres filologies. Tots ells  capacitats 

per a la docència de i en castellà . També disposem de professorat de suport d’aquesta assignatura 

per tal de garantir una atenció més individualitzada a aquells alumnes amb més dificultats. 

4.3.2.3. Llengua oral  
La llengua oral emprada a l’aula a les hores lectives de l’assignatura,  amb el professor i entre els 

alumnes és sempre la llengua castellana. També és la llengua vehicular amb el professorat  titular 

de la matèria fora de l’aula.  

 La llengua oral es treballa tant per potenciar l'expressió com la comprensió oral de missatges i textos 

de tipologia diversa. Es fa, oralment, les explicacions i les intervencions del professor i la correcció 

dels exercicis i intervencions per part dels alumnes. També es duen a terme col·loquis i debats 

(sempre guiats pel professor) per tal de potenciar l’ús col·loquial de la llengua, i exposicions orals 

que permeten potenciar l’ús d’un registre més formal. El grau de complexitat i aprofundiment 

d’aquestes activitats varia en funció de l’edat dels alumnes.  

De forma més específica, la llengua oral es treballa per mitjà de la comprensió de textos a través de 

la  lectura col·lectiva dels fragments proporcionats al llibre de text. L'editorial proporciona també 

material audio d’alguns textos que permet treballar la comprensió oral amb activitats segons l’audició 

prèvia. A classe es llegeix en veu alta alguns   capítols dels llibres de lectura assignats per cada 

trimestre a tots els nivells; d’aquesta manera, oralment, es practica l’entonació, la pronúncia i el lèxic. 

El professor corregeix les dificultats que puguin observar-se. En aquest sentit, s’intenten reduir els 

errors (tant gramaticals com de pronúncia) per interferència amb el català. A més, també es llegeixen 

a l’aula  redaccions de creació pròpia per part dels alumnes. 
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 Sovint, els alumnes, treballen en grup per fer activitats diverses i  el requisit indispensable és l’ús 

de la llengua oral en castellà entre ells per tal de practicar la fluïdesa oral  mitjançant la conversa 

amb altres companys (el professor observa amb atenció que els alumnes facin el canvi de registre 

del català, que és la llengua amb la que es comuniquen sempre, al castellà).  

D’altra banda, el fet d’utilitzar materials audiovisuals a l’aula permet que els alumnes es familiaritzin 

amb altres dialectes i aprenguin a reconèixer les característiques de la llengua en diferents àmbits 

d’ús.  

Sempre que és possible,  a l'expressió i comprensió oral s'incideix molt en els aspectes diferencials 

i no diferencials que hi ha respecte a la llengua catalana.  

Es recomana al alumnat que practiquin la llengua oral en castellà sempre que tinguin l’oportunitat. 

4.3.2.4. Llengua escrita 
 La llengua escrita es treballa tant per potenciar l'expressió com la comprensió escrita de missatges 

i textos de tipologia diversa. La comprensió escrita es treballa a través dels textos del llibre de text, 

d'altres extrets d’internet, dels llibres de lectura... ja sigui literaris, periodístics, fragments, notícies, 

slogans, dites, poesia etc.. fent incidència sobretot en la interpretació de la informació, el lèxic i la 

comprensió global de la lectura. En aquest sentit es fa servir el diccionari i també hem incorporat l'ús 

del mòbil (amb supervisió del professor) per buscar el significat de les paraules, sinònims, antònims, 

conjugació verbal... al DRAE. Es treballen els gèneres literaris des del primer cicle per tal que els 

alumnes siguin capaços de reconèixer les principals característiques de cadascun dels gèneres i 

que desenvolupin una competència eficaç per a la comprensió i producció de textos escrits. En 

aquest sentit, es realitzen esquemes, resums i sinopsis de textos d’extensió variable, parant especial 

atenció a l’estructura i a l’organització del text, i potenciant la seva competència lèxica per mitjà de 

l’ús del diccionari i/o mòbil i de l’aprofitament del context textual com a font d’informació. 

La llengua escrita es treballa també mitjançant dictats, esquemes, resums i redaccions. Sobretot  

posem èmfasi en el redactat de diferents tipologies textuals i incidim en els diferents aspectes 

avaluables com l’adequació, coherència, cohesió, lèxic, ortografia i presentació dels escrits. També 

es potencia el redactat de textos  literaris i no literaris guiats i pautats ( a 1r “ Diario de clase”, “Somos 

poetas” a 2n, webquest “El barrio de las letras de Madrid” a 3r i “Pincelada literaria” a 4t) i el comentari 

de text literari, sobretot a 4t.  

Entre les activitats específiques de la llengua escrita que es duen a terme per a l’aprenentatge de 

l’ortografia, destaquen els dictats, gairebé setmanals que són sovint corregits pel professor i d’altres 
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vegades amb l’autocorrecció per part de l’alumne. A tots els cursos es potencia l’aprenentatge de 

les normes ortogràfiques per tal que els alumnes siguin capaços de justificar l’ús d’una grafia o una 

altra en escriure, des d’un punt de vista metalingüístic. També cal destacar la realització addicional 

al llarg del curs de les activitats del quadernet d’ortografia que tots els alumnes tenen al marge del 

llibre de text. Es projecta les solucions d'aquestes activitats a la pissarra digital i els alumnes les 

autocorregeixen mentre el professor incideix en les normes ortogràfiques aplicades. 

Sovint els alumnes han de presentar resums o treballs fent servir les TIC ( classroom, Drive, power-

point, prezzi...), aquestes feines són valorades tant pel seu contingut com pel seu format i l’ús idoni 

d’adequació, cohesió...presentació, ortografia etc.. 

Tots els alumnes tenen de 2 a 3 llibres de lectura obligatòria en castellà al llarg del curs, generalment 

són narratius i de diferents temàtiques i registres. A 4t aquests llibres pertanyen a obres literàries 

clàssiques d’autors i èpoques que entren al currículum També, en alguns cursos, hi ha llibres de 

lectura obligatòria en castellà a altres assignatures (biologia, ètico-cívica...) per tal que els alumnes 

coneguin en aquesta llengua un vocabulari més específic i tècnic. 

Per tal de potenciar el gust per l’expressió escrita, l’ampa, conjuntament amb els professors titulars, 

organitza un concurs literari de producció pròpia  tant de gènere narratiu com líric. Un jurat extern, 

format per persones vinculades a la filologia, determinen el guanyadors en funció de l’originalitat, 

registre, creativitat etc..., aquests llegeixen els seus escrits a la sala d’actes el dia de la família i 

reben un llibre com a premi. 

Es treballa intensament les categories gramaticals a 1r i a 2n i les estructures morfosintàctiques més 

complexes a 3r i 4t, amb l’objectiu d’adquirir la competència escrita adequada al nivell de l’alumne. 

Sempre que és possible, a l'expressió i comprensió escrita s'incideix molt en els aspectes diferencials 

i no diferencials que hi ha respecte a la llengua catalana. 

Es recomana que els alumnes llegeixin llibres de lectura i facin activitats de comprensió i d’ortografia. 

Es facilita un llistat de pàgines web amb moltes activitats online per treballar les competències 

bàsiques.   

 4.3.2.5. Criteris d’avaluació  
Els criteris d’avaluació en llengua escrita i oral a castellà són els següents: 

Al llarg del trimestre es fan un seguit d'activitats d'aprenentatge de caràcter avaluatiu,  la  mitjana te 

un valor del 60% del total del trimestre: 
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• Dictats: Generalment un per setmana, algunes vegades els alumnes els autocorregeixen i 

d’altres ho fa el professor. Es descompta un punt per falta.  

• Redaccions: Les redaccions de producció pròpia de les diferents tipologies textuals ( 

narració, argumentació, descripció, etc..) s’avaluen seguint la pauta d’avaluació de les proves 

de competències bàsiques del Dep. D’Ensenyament tant pel que fa a adequació, coherència, 

cohesió, lèxic, ortografia i presentació. 

• Feina diària: deures, resums,esquemes..: Hi ha un control diari de la feina feta. En cas de 

baix rendiment de l’alumne es comunica els pares a través d’una nota a l’agenda  

• Exposicions orals: S’avalua amb la rúbrica d’exposició oral que es fa servir a totes les 

matèries. Es contempla el contingut, entonació, fluïdesa, pronúncia, aspectes gestuals etc...  

• Treball cooperatiu. Projectes: Es fan servir rúbriques per avaluar. Aquestes varien en funció 

del treball. 

• Lectura: entonació, fluïdesa, pronúncia... S’observa la millora gradual i es recomana lectura 

a casa en veu alta en cas necessari 

• Activitats del llibre de lectura. Es té en compte la comprensió del llibre, el tema principal i 

secundaris, la interpretació i el sentit de la lectura. 

• Actitud envers la matèria. S’avalua mitjançant la rúbrica “ Observación en el aula”: interès per 

la matèria, participació, grau de les tasques fetes, actitud... 

Al final del trimestre es realitza un examen amb els continguts de conceptes i procediments treballats. 

S’incorporen activitats competencials i activitats basades en problemes. Aquest examen té un valor 

del 40% del total de la nota. 

4.3.2.6. Pla Lector 
Amb l’objectiu de potenciar l’hàbit lector, els alumnes han de llegir de 2 a 3 llibres estipulats per curs. 

Els moments de lectura es comparteixen a la classe i a casa, ja sigui lectura compartida en veu alta 

com lectura individual. Es treballa la comprensió mitjançat activitats específiques de comprensió 

lectora i lèxic per capítols i també amb treballs individuals i per grups que fan referència al context 

global del llibre ( resums, tema principal, secundaris, personatges etc...) ja sigui en format dossier o 

bé amb presentacions multimèdia. 

A classe dediquem alguns moments per comentar oralment i opinar sobre els capítols que ja s’han 

llegit amb la intenció de fomentar l’esperit crític amb opinió i argumentació, la capacitat de síntesi i 

la interpretació del text. 
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Els alumnes lectors d’altres llibres i aficionats a l’hàbit de la lectura també expliquen i recomanen els 

llibres que ells consideren que poden agradar als seus companys per tal d’animar-los a la lectura 

recreativa. També els professors titulars comparteixen al drive o al classroom un llistat de llibres 

adients a la seva edat. 

Per les vacances d’estiu i/o Nadal es demana la lectura i les tasques recomanades  d’un llibre, com 

a mínim, de lliure elecció. 

4.3.2.7. Atenció a la diversitat 
A partir de 2n de  l’ESO hi ha professorat de suport en llengua castellana. En aquest curs hi ha un 

grup de reforç amb un petit grup d’alumnes que, per diferents circumstàncies, manifesten dificultats 

en l’aprenentatge de l’assignatura. Això permet un tractament de la diversitat més individual i 

específic.  

A 3r i 4t de l’ESO hi ha 3 grups per curs dividits per nivells (grups A, B i C): Ampliació/Avançat, nivell 

bàsic (normal) i reforç. Aquesta agrupació permet dur a terme una atenció a la diversitat tant pels 

alumnes que poden aprofundir i ampliar els seus coneixements i  competències en llengua castellana 

com pels alumnes que necessiten un ritme més lent i més individualitzat. 

Es contempla la viabilitat de realitzar un PI en cas necessari, el duu a terme el professor de 

l’assignatura, el tutor de l’alumne i el Gabinet psicopedagògic. En el moment que es detecten 

dificultats en l’aprenentatge, es proposa als pares una adaptació metodològica de l’assignatura, per 

tal que aquests alumnes puguin avançar segons les seves necessitats.  

En tots els grups es segueix el temari, el currículum estipulat i el projecte lingüístic de l’escola però 

s’adapten les activitats i la metodologia per tal de  garantir com a mínim o d’ampliar els coneixements 

de  les competències bàsiques de la matèria. 

4.3.2.8. Recursos materials 
Els recursos materials a les classes de llengua castellana són, principalment,  el llibre de text de 

l’editorial Edebé, quadernet d’ortografia de la mateixa editorial, fotocòpies amb activitats diverses, 

fitxes de reforç i de ampliació, i altres materials que aporten els diferents professors de l’assignatura, 

com diaris, llibres de lectura i recursos TIC que hi ha disponibles a la xarxa i en diferents webs. 

Aquests recursos materials, en funció del rendiment del grup, s’amplien o s’adapten per garantir 

l’assoliment  de les competències bàsiques . També són presents a l’aula materials audiovisuals, 

com ara adaptacions cinematogràfiques d’algunes obres de literatura , que donen lloc a debats i 

col·loquis sobre aspectes plantejats en el film, la llengua vehicular dels quals és sempre el castellà. 
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Es fan servir les TIC: presentacions multimèdia, webquest de literatura i projectes o per fer treballs 

cooperatius per aprofundir el coneixements de la llengua i  la literatura sempre que és possible. 

A totes les aules disposem de pissarra digital amb connexió a internet, diccionaris de la RAE i alguns 

llibres variats de lectura. L’escola compta amb una biblioteca amb enciclopèdies, llibres de lectura, 

llibres de consulta, material multimèdia tant en català, castellà i anglès.  

 

4.3.3. ÀREA DE LLENGÜES ESTRANGERES: ANGLÈS A L’ESO. 

4.3.3.1. Objectius generals de les llengües estrangeres a l’ESO 
La llengua anglesa és la llengua vehicular a les classes d’anglès, s’imparteixen tres hores setmanals 

a primer, tercer i quart d’ESO i quatre a segon curs. El còmput total d’hores setmanals impartides en 

llengua anglesa a l’ESO és de 12 hores per línia, tret del segon curs en què se’n fa una hora més. 

Atès que l’escola compta amb dos grups per curs, cada setmana s’imparteixen 27 hores en llengua 

anglesa si es tenen en compte les optatives d’Oral English a primer (1h/set), segon (2h/trim) i  tercer 

(2h/trim). 

4.3.3.2.Tractament de la llengua oral i escrita 
S’utilitza principalment l’anglès com a llengua vehicular de classe ja des de primer d’ESO, 

augmentant el nivell de dificultat a mesura que passen els cursos. En el primer cicle es tradueix al 

català/castellà sempre que es fa necessari, en especial a primer, si els alumnes ho demanen. Sovint 

els alumnes amb més comprensió oral i nivell adquirit poden traduir als seus companys. Al segon 

cicle ja no és tant necessari traduir, ja que la comprensió oral i escrita està més assolida i únicament 

s’utilitza el diccionari digital si li cal a l’alumne. 

D’altra banda, es promou l’aprenentatge significatiu de la llengua anglesa mitjançant una 

organització clara i entenedora dels continguts i fem especial èmfasi en la memorització comprensiva 

del vocabulari a partir de l’aplicació de diferents activitats, com ara l’associació amb imatges, amb 

antònims, la classificació de paraules o la deducció de significats a partir del context. Així mateix, es 

promou la interiorització d’expressions d’ús quotidià mitjançant la pràctica de diàlegs i la interacció 

entre els propis alumnes especialment a l’hora d’Oral English. 

El darrer aspecte destacable en relació al tractament de la llengua oral és el tractament que es fa de 

la pronúncia, ja que no és un treball aïllat sinó que sorgeix d’una necessitat concreta i s’integra amb 

la resta de continguts. Així doncs, es fan activitats adreçades a millorar la pronúncia dels alumnes 

amb diversos materials emprats en l’àrea de llengües estrangeres. Per exemple, es llegeixen en veu 

alta els textos, ja siguin del llibre de text, de fotocòpies o bé de producció pròpia dels alumnes com 

fan en les exposicions orals, i es repeteixen aquelles paraules que no es pronuncien bé de forma 

correcta i després avaluable. També s’insisteix en la pronúncia de paraules noves i es mimetitza 

l’entonació. El fet d’escoltar diferents tipus de pronúncies gràcies al material emprat a classe, ajuda 
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l’alumne a reconèixer i produir diferents matisos fonètics. Alguns dels exercicis orals que es realitzen 

per a l’adquisició de la llengua oral són la memorització de vocabulari i diàlegs, la repetició, les 

cançons, sèries, pel.lícules.... 

Pel que fa al tractament de la llengua escrita, posem èmfasi en el fet que els textos serveixen com a 

marc contextualitzador dels continguts de cada curs i les activitats de comprensió estan especialment 

dissenyades per ajudar l’alumne a adquirir aquelles destreses –deducció de significats a partir del 

context, identificació de les idees principals i de l’estructura i/o organització del text, entre d’altres– 

que facilitaran l’adquisició d’una competència per comprendre textos orals i escrits de forma eficaç. 

D’altra banda, i pel que fa a l’adquisició de destreses productives, s’invita l’alumne a analitzar models 

textuals (ja sigui una carta, un correu electrònic, un text narratiu o un diàleg), de manera que l’alumne, 

abans d’elaborar els seus propis textos, disposa de l’oportunitat d’interioritzar el llenguatge emprat, 

les qüestions d’estil o de format en el cas de textos escrits o l’ús funcional de la llengua en el cas 

dels diàlegs. 

Els alumnes aprenen a escriure textos en anglès des de primer d’ESO d’una manera progressiva. 

La utilització del diccionari i la memorització de vocabulari són activitats necessàries, per tal que els 

alumnes puguin produir després els seus propis textos. 

Per acabar, destaquem que es promou l’hàbit de reflexió abans d’iniciar activitats productives, com 

ara la redacció d’un text, observant i analitzant el model per tal d’identificar els trets característics –

llenguatge, organització, elements cohesius, format, etc.–, així com la necessitat de  revisar i ser 

capaç d’identificar els errors i corregir-los. Tot plegat, es tracta de donar eines per fer dels alumnes 

aprenents més autònoms, responsables i eficients. En el segon cicle, es dóna més cabuda a la 

creativitat i a l’aplicació d’estructures ja consolidades anteriorment a través de projectes. 

Des de primer fins a quart els alumnes segueixen el reading plan. Tenen una lectura obligatòria per 

curs i al seu nivell i se segueix la comprensió lectora a través de les activitats proposades. 

4.3.3.3. Atenció a la diversitat 
En la matèria de llengua estrangera hi ha un grup de reforç a primer per atendre les necessitats dels 

alumnes amb més dificultats. Altres graus de diversitat són atesos dins de l’aula per part del propi 

professor. En cada classe es pot trobar un nombre determinat d’ACI (Adaptacions Curriculars 

Individualitzades significatives), els quals tenen currículums diferents segons les seves capacitats 

i/o ritmes d’aprenentatge. Aquests alumnes no poden seguir la classe ordinària, la qual cosa suposa 

la consecució d’objectius diferents i activitats adaptades. 

D’una banda, la llengua vehicular de l’atenció als alumnes amb NEE és el català, que es 

complementa amb la traducció cap a l’anglès o de l’anglès, per tal de facilitar la comprensió de textos 

o de conceptes gramaticals a l’alumne. En la matèria optativa d’oral English que s’imparteix a l’ESO 

també ens proposem com a objectiu donar resposta a aquests alumnes amb NEE. 

D’altra banda, en les matèries comunes s’intenta atendre la diversitat amb activitats d’aprofundiment 

per aquells alumnes amb un ritme d’aprenentatge superior. Alguns exemples de les activitats 
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orientades a aquesta atenció de la diversitat són l’ús d’un vocabulari més ric, una bona entonació  i 

un bon domini de la llengua. 

4.3.3.4. Recursos materials 
En l’assignatura de llengua anglesa, no només s’utilitza el llibre de text i el workbook (llibre d’activitats 

d’aprenentatge), sinó també es fan servir contínuament els materials digitals corresponents a les 

diferents unitats, els quals pertanyen a la mateixa línea educativa. Així, l’alumne consolida vocabulari 

i estructures gramaticals. 

A més, els llibres de text de què disposa l’alumne van acompanyats d’un CD que  es pot utilitzar 

després de cada unitat, tenint la possibilitat de comprovar el seu progrés; una mena d’autoavaluació 

personal. 

Per tal d’assolir i consolidar coneixements, en cada nivell es reparteixen fotocòpies, on es recullen 

activitats de reforç i d’ampliació. Això fa que l’adquisició i la producció de la llengua anglesa sigui 

més completa. En la producció escrita s’intenta fer ús de les noves tecnologies; enviar correus 

electrònics en llengua anglesa, cercar informació per Internet, etc. A més, es fa ús de les TIC a la 

sala d’informàtica, per tal de consolidar objectius ja treballats, principalment a primer cicle. 

4.3.3.5. Professorat 
El professorat que imparteix l’assignatura a l’ESO té la titulació exigida per a desenvolupar la seva 

tasca, tant a primer cicle com a segon cicle. Comptem amb dues professores llicenciades en filologia 

anglesa i una professora amb el nivell de First Certificate per impartir el  reforç a primer d’ESO. Els 

professors que imparteixen unitats didàctiques en anglès (AICLE) també tenen la titulació de nivell 

Advanced de l’EOI. 

 

4.3.3.6. Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera (AICLE) 

A ESO tots els alumnes treballen unitats didàctiques en anglès d’altres assignatures especialment 

en ciències naturals, ciències socials, música, llatí i física i química de tres a sis sessions 

aproximadament. Aquesta unitat la imparteix el mateix professor de l’assignatura corresponent i es 

qualifica com una nota més de l’àrea. 

 

Les activitats hauran de seguir la filosofia del treball per competències: 

1. que siguin significatives per l’alumne/a, 

2. amb un gran component procedimental, 

3. que allò après li pugui servir per a altres àmbits de la seva vida, 

4. fomentin el treball cooperatiu, 

5. han de fer pensar, prendre decisions, analitzar, sintetitzar, valorar i 

6. han d’incloure un ús significatiu de les TAC. 

S’han previst els següents aspectes: 
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1. Establir uns ítems valoratius (indicadors) per a cada activitat 

2. Dissenyar activitats per atendre la diversitat 

3. Fer una autoavaluació al final (tant per part de l’alumnat com del professorat) 

4. Crear una graella per al seguiment de totes aquestes activitats. 

5. Fer publicitat de les tasques (revista, web, murals, exposicions...) 

 
4.5. ÀREA DE LLENGÜES ESTRANGERES: ALEMANY 
 

4.5.1. Metodologia de la llengua estrangera: Alemany 
A la nostra escola hem optat per a introduir com a segona llengua estrangera l’alemany.  

La llengua alemanya s’introdueix a tercer curs d’ESO com a matèria optativa i s’imparteixen una hora 

setmanal durant els tres trimestres acadèmics. A quart curs d’ESO s’imparteix aquesta llengua com 

a matèria optativa també durant tot el curs a raó de tres hores per setmana. El professorat de llengua 

s’encarrega de suggerir quins són els alumnes més aptes per aquesta assignatura. 

 

4.5.2. Recursos materials 
Els recursos materials a les classes de llengua alemanya són les fotocòpies i fitxes de reforç 

proposades pel professor així com alguns materials de lliure distribucció accessibles per internet. 

4.5.3. Professorat 
Pel que fa als professors titulars de l’assignatura, a l’ESO la llengua alemanya és impartida pel 

professor Eudald Escribà en tots dos cursos. 

 

4.5.4. Tractament de la llengua oral i escrita 
Atès que és el primer contacte que tenen amb la llengua estrangera, s’introdueixen primer les 

activitats més orientades a desenvolupar les seves competències receptives orals i escrites –és a dir, 

llegir i escoltar- i després progressivament s’impulsen activitats més productives –parlar i escriure-.  

4.5.6 Tractament llengua oral: 
• En aquest sentit, la llengua oral emprada a l’aula no és sempre la llengua alemanya, sinó que 

s’alternen la llengua catalana i la alemanya, per tal d’afavorir la comprensió per part dels 

alumnes. 

• La llengua oral es treballa com a llengua vehicular de l’assignatura en les explicacions i la 

correcció dels exercicis i en els diàlegs i curtes exposicions que fan els alumnes.  

• D’altra banda, s’intenta que els alumnes enriqueixin la capacitat de comprensió i expressió 

oral exposant als alumnes a diferents registres d’ emissors – professor i també audicions 

enregistrades per alemanys nadius.  

• La lectura a l’aula de fragments de text de poca extensió permet la correcció dels diferents 
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problemes de pronúncia i d’entonació que puguin observar-se. 

• L’expressió oral , d’acord amb el Marc Europeu Comú de Referència, s’utilitza també per 

fomentar la interculturalitat i el treball cooperatiu i , en aquest sentit, s’elabora un ABP a 4t 

ESO anomenat “Wir alles sind Deutschland” en el que es realitza un espai audiovisual de 30 

minuts per tal de donar a conèixer la cultura catalana a un públic adolescent alemany. 

4.5.7. Tractament llengua escrita 
• En primer lloc, posem èmfasi en el nombre d’activitats escrites dutes a terme a l’aula. La 

revisió dels quaderns dels alumnes té en compte tant la correcció gramatical com la correcció 

ortogràfica. El professor té en compte aspectes com la presentació i l’ortografia a l’hora 

d’avaluar els procediments de l’assignatura. 

• Entre les activitats específiques que es duen a terme per a l’aprenentatge de l’ortografia, 

destaquen els dictats que serveixen per reforçar el vocabulari adquirit a la classe vegades es 

completa amb l’autocorrecció per part de l’alumne.  

• Finalment destacar que durant la realització de l’ABP “Wir alles sind Deutschland”, i, atès que 

s’han entrevistat persones que s’expressen en català, els alumnes treballen en l’edició dels 

subtítols, caretes i càirons que han de generar en llengua alemanya. 

 
4.6.  INTERCANVIS I MOBILITAT D’ALUMNES 
Des de fa un parell d’ anys enrere la nostra escola ha estat implicada en programes europeus com 

ara el Comenius, actualment participem en un intercanvi d’alumnes amb una escola belga de Torhout 

(Bèlgica) durant uns set dies. Els alumnes que hi participen són de tercer d’ESO i realitzen tot un 

seguit d’activitats prèvies i durant l’intercanvi per a fomentar l’ús instrumental de la llengua anglesa 

i, si coincideix amb alumnes que cursen alemany, la llengua alemanya. 

Ens proposem, tot i així, estar atents a les diverses convocatòries de mobilitat europea i sol·licitar la 

nostra participació sempre que sigui possible. 

L’escola participa, en tant que membre de la xarxa d’escoles del Pare Manyanet, en l’organització 

de cursos d’estiu a Anglaterra, Estats Units, Irlanda, etc. Aquests viatges d’estudis són organitzats 

per Idiomes Manyanet. 

 
5. COORDINACIÓ DE L’ÀREA DE LLENGUA ENTRE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA 
 
Es fa una reunió conjunta del professorat de llengua catalana i castellana que intervé en el cicle 

superior d’Educació Primària a principi de curs per a establir unes línies de treball conjuntes i una a 

final de curs per a revisar si s’han portat a terme aquests acords.  

 

6. LA COMISSIÓ DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA I L’AVALUACIÓ DEL PLA 
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La Directora del Col⋅legi SANT RAMON DE PENYAFORT DE VILAFRANCA, de conformitat amb el 

Reglament de règim interior del centre, a proposta de Consell de Direcció, constitueix la Comissió 
de Normalització Lingüística per al curs 2015-16,  que estarà formada per les següents persones: 

- ............................................... membre de l’equip directiu 

- ............................................... assessor lingüístic 

- ................................................professor/a d’EI 

- ................................................professor/a d’EP 

- ................................................professor/a d’ESO 

-  

 

Vilafranca del Penedès, ___ de ___________ de _______. 

 

La funció d’aquesta comissió és la de vetllar pel compliment de les disposicions aquí recollides i de 

valorar bianualment la consecució dels objectius proposats. De l’avaluació se’n desprenen propostes 

de canvi que queden igualment recollides en la corresponent Memòria del Centre i que s’incorporen 

al Projecte Lingüístic. 

 

ANNEXOS 

ANNEX 1 
 

Dimensió Comprensió lectora 

 

OBJECTIUS SEQÜENCIALS PER CICLES  

 

● Desenvolupar les habilitats lectores per a aconseguir la suficient velocitat i fluïdesa en 
cada nivell. 
CI – Desenvolupar l’habilitat lectora: descodificació (lletra-so), lectura mental, entonació i ritme 

adequats. 

CM – Llegir correctament diferents textos, respectant els signes de puntuació,  l’entonació i el ritme 

adequat. 

CS -  Aconseguir, en finalitzar l’etapa de primària una velocitat i fluïdesa lectores adequades. 

● Potenciar la lectura expressiva, com a fonament d’una bona lectura comprensiva. 
CI – Iniciar i practicar la lectura col·lectiva en veu alta. 

CM i CS – Llegir oralment amb entonació, pauses i expressivitat, fent servir un to de veu correcte i 

vocalitzant. 

● Augmentar la comprensió lectora de l’alumnat. 
CI, CM i CS – Desenvolupar la memòria mediata i immediata per a poder adonar-se del contingut de 
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textos mitjanament extensos. 

CI, CM i CS – Desenvolupar l’atenció per a captar la informació i distingir la fonamental de la menys 

rellevant. 

CI, CM i CS – Ampliar el coneixement i ús d’un  vocabulari ric. 

CI, CM i CS – Resumir oralment o per escrit el contingut fonamental dels diversos tipus de textos. 

CI, CM i CS – Efectuar lectura comprensiva de diferents tipologies de textos i respondre preguntes 

que estiguin relacionades amb aquesta lectura. 

● Crear un temps i ambient de lectura a l’aula. 
CI, CM i CS – Fer un ús i un maneig correcte dels llibres. 

CI, CM i CS – Organitzar activitats que potenciïn la lectura a l’aula: biblioteca d’aula, intercanvi de 

llibres entre els companys, portar un llibre personal de casa, recomanació de llibres, estones de 

lectura… 

CI, CM i CS -Crear l’hàbit de lectura diària mantenint un temps curt però estable al llarg del curs. 

CI, CM i CS - Mantenir l’atenció i una actitud adient durant les estones de lectura individualitzada que 

permeti un clima tranquil i propici per gaudir de la lectura. 

ANNEX 2 
 

Dimensió Expressió escrita  
 

CRITERIS  D’AVALUACIÓ PER A CORRECCIÓ I AVALUACIÓ DE LES EXPRESSIONS ESCRITES 

EN CATALÀ.    

 

  CICLE INICIAL 

 ASPECTES 

GENERALS 

Creiem que és bo que al Cicle Inicial els alumnes no estiguin condicionats pel 

nombre de línies ni per l’extensió del text. Aquesta serà lliure i individualment, 

segons la necessitat de l’Infant,  s’anirà motivant  a escriure més. 

  

  

COHERÈNC

IA 

2 punts = Respon al tema demanat (en cas que n’ haguem donat), incorporant els 

requeriments que es demanen. El text desenvolupa la idea ordenadament. 

  

1 punt = Respon aproximadament al tema demanat, incorporant com a mínim un 

dels requeriments que es demanen. El text desenvolupa una idea de manera molt 

general i/o  poc ordenada. 

  

0 punts = No respon adequadament al tema demanat i/o no incorpora els 
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requeriments que es demanen. 

  

ASPECTES 

FORMALS 

2 punts = Cal·ligrafia entenedora, bona presentació, les paraules estan dins els 

límits de la pauta, separa les paraules de la frase.  

1 punt = Cal·ligrafia poc entenedora. Línies rectes i presentació acurada. Algunes 

paraules no estan separades.  

0 punts = Cal·ligrafia molt poc entenedora. Línies tortes i presentació poc acurada. 

No separa les paraules.  

  

  

  

  

LÈXIC 

2 punts = Utilitzen un vocabulari ric en llengua catalana. S’admet alguna 

interferència (Bueno, pues, vale, llavorens, después, etc).  
1 punt = L’ús del vocabulari és força correcte. Hi ha poques interferències.  

0 punts = L’ús del vocabulari és pobre. Hi ha moltes interferències. 

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

ORTOGRAF

IA 

Es marcaran les faltes d’ortografia natural i les normes treballades a classe. 

  

2 punts = Les normes treballades a classe són correctes. La resta de paraules 

estan ben escrites tot seguint l’ortografia natural.  

1 punt = No domina les normes d’ortografia treballades a classe. Fa un bon ús de 

l’ortografia natural.  

0 punts = No domina les normes d’ortografia treballades a classe ni l’ortografia 

natural. 

  

          CATALÀ: 

Normes d’ortografia de 1r: 

Noms propis amb majúscula. 

Inici de frase amb majúscula. 

Majúscula després de punt. 

Ny. 

RR. 

Ga, gue, gui, go gu. 

Ca, que, qui, co, cu. 

Hi ha, hi havia. 

 El, la. 

 Els, les. 

Vaig. 
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Té. 

  

          Normes d’ortografia de 2n: 

Ga, gue, gui, go gu. 

R,RR. 

Ca, que, qui, co, cu. 

LL. 

Ja, ge, gi, jo, ju. 

Hi ha, hi havia. 

Vaig, té. 

 

CASTELLÀ 

Normes d’ortografia de 1r: 

 Noms propis amb majúscul 

 Inici de frase amb majúscula. 

 Majúscula després de punt. 

 Ch 

 Y com a enllaç 

 Ñ 

 

Normes d’ortografia de 2n: 

 c/z 

 yo/hay 

 es/son 

 había 

  

  

   

  

MORFOSIN

TAXI 

  

2 punts = El text té les frases ben estructurades i puntuades. Utilitza estructures 

catalanes genuïnes. No hi ha cap error morfosintàctic produït per interferència 

d’altres llengües.  

1 punt = El text té la majoria de frases força ben estructurades i puntuades. Algunes 

de les frases són simples, amb abundància de coordinació.  

0 punts = Quan en el text no s’entén res. Hi ha errors de concordança i no s’utilitza 

gens la puntuació. 
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 Exemples: interferències lingüístiques (tenir que, hi ha que, caure’s, m’haig d’anar, 

etc.)  

  

 TEXTOS La carta. Narracions breus (text lliure...) . Rodolins. Petits poemes a 2n.   

 

 

 

 

  CICLE MITJÀ 

 ASPECTES 

GENERALS 

Les redaccions han de tenir entre unes 5 i 7 ratlles. 

S’aconsella marcar els errors de lèxic amb un requadre, els d’ortografia amb 

un cercle i els de morfosintaxi amb un subratllat. 

  

  

COHERÈNCIA 

2 punts = Respon al tema demanat, incorporant els requeriments que es 

demanen. El text desenvolupa la idea ordenadament. Les diverses parts del text 

s’encadenen amb connectors variats (després, aleshores, per acabar, per 

això...).  

1 punt = Respon aproximadament al tema demanat, incorporant com a mínim 

un dels requeriments que es demanen. El text desenvolupa una idea de manera 

molt general i/o poc ordenada. Les frases s’encadenen amb connectors, però 

són molt repetitius.  

0 punts = No respon al tema demanat i/o no incorpora els requeriments que es 

demanen. Les frases no estan lligades entre elles.  

ASPECTES 

FORMALS 

2 punts = Cal·ligrafia entenedora i línies rectes, respectant les línies del full i 

presentació acurada (sense ratllades).  

1 punt = Cal·ligrafia poc entenedora i línies rectes, respectant les línies del full i 

presentació acurada (sense ratllades).  

0 punts = Cal·ligrafia molt poc entenedora i línies tortes i presentació poc 

acurada. 

  

  

  

  

2 punts = L’ús del vocabulari és correcte i variat. No hi ha cap interferència amb 

altres sistemes lingüístics.  

1 punt = L’ús del vocabulari és força correcte, però poc variat i/o repeteix molt 
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LÈXIC 

determinades paraules. O hi ha 1 o 2 interferències amb altres sistemes 

lingüístics.  

0 punts = L’ús del vocabulari és pobre. O bé hi ha 3 o més interferències amb 

altres 

sistemes lingüístics. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ORTOGRAFIA 

Es corregiran totes les faltes d’ortografia. La falta només es comptarà una 

vegada. 

2 punts = No hi ha cap errada d’ortografia natural. L’escrit té entre 0 i 4 errades 

d’ortografia arbitrària.  

1 punt = No hi ha cap errada d’ortografia natural. L’escrit té entre 5 i 8 errades 

d’ortografia arbitrària.  
0 punts = Hi ha diverses errades d’ortografia natural. L’escrit té més de 9 errades 

d’ortografia arbitrària. 

  

CATALÀ: 

Ortografia natural: 

Separació incorrecta de les paraules 

Omissió o repetició de lletres o síl·labes 

Canvi d’orientació i ordre de lletres o síl·labes 

Manca de correspondència so-grafia 

Presència de grafies que no són pròpies del català: ñ, ch, y 

  

 Ortografia arbitrària: 

Majúscules després de punt i en noms propis 

 Verb haver 

Plurals –es 

Imperfet –ava i la forma perifràstica va+ infinitiu 

L’apòstrof excepte les excepcions 

Grups consonàntics mm, mp, mb, br, bl 

Paraules amb vocal neutra molt conegudes per l’alumnat 

Accent obert a la a i tancat a la i a la u 

  

CASTELLÀ: 

Ortografia natural:  

 Separació incorrecta de les paraules 
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 Omissió o repetició de lletres o síl·labes 

 Canvi d’orientació i ordre de lletres o síl·labes 

 Manca de correspondència so-grafia 

 Presència de grafies que no són pròpies del castellà: ny,tx, tj, tg,i 

 

Ortografia arbitrària: 

 Majúscules després de punt i en noms propis 

 za, zo, zu, ce, ci 

 ch, ñ, y 

 br, bl 

 mp, mm, mb 

 - aba 

 Ja, jo, ju, ge, gi 

 Interferència: l’apòstrof, ny, tj, tg, tx 

 

  

  

  

  

  

MORFOSINTA

XI 

 2 punts = El text té les frases ben estructurades i puntuades.  

1 punt = El text té entre 1 i 4 errades  de construcció i de puntuació.  
0 punts = El text té 5 errors o més de construcció i de puntuació. 

   
Es tindrà en compte: 

- l’ordre i el sentit de les frases, les concordances gramaticals (subjecte i 

predicat) i l’ús correcte de temps verbals. 

- les interferències lingüístiques (tenir que, se renta, nos diu, hi ha que, caure’s, 

m’haig d’anar, etc.) 

- la puntuació: punt i a part, punt i seguit i la coma per les enumeracions.  

   

TEXTOS 

El conte. La carta.  El poema.  Les endevinalles.  La descripció. 

El còmic.  El text instructiu. El diàleg.  El text lliure. La notícia.                         

  

Els missatges. La postal. 

 

 

 

 

  CICLE SUPERIOR 
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 ASPECTES 

GENERALS 

Les redaccions han de tenir entre unes 8 i 10 ratlles, segons les dimensions 

de la lletra. Les que no hi arribin no es corregiran. 

Si han escrit més de 15 ratlles, a partir de la quinzena ratlla no es corregiran. 

S'aconsella marcar els errors de lèxic amb un requadre, els d'ortografia amb 

un cercle i els de morfosintaxi amb un subratllat per facilitar la correcció. 

  

COHERÈNCIA 

2 punts = Respon al tema demanat, incorporant els requeriments que es 

demanen. El text desenvolupa la idea ordenadament, amb una certa 

complexitat.  

1 punt = Respon aproximadament al tema demanat, incorporant com a mínim 

un dels requeriments que es demanen. El text desenvolupa una idea de 

manera molt general i/o poc ordenada.  

0 punts = No respon al tema demanat i/o no incorpora els requeriments que 

es demanen.  

ASPECTES 

FORMALS 

2 punts = Cal·ligrafia entenedora i línies rectes i presentació acurada. Cal 

respectar els marges.  
1 punt = Cal·ligrafia poc entenedora i línies rectes i presentació acurada.  

0 punts = Cal·ligrafia molt poc entenedora i línies tortes i presentació poc 

acurada. 

  

* Per presentació s'entén la distribució del text en el full i la presència o 

absència de ratllades. A 6è no es farà servir la pauta. 

  

  

  

  

LÈXIC 

5è 

2 punts = L'ús del vocabulari és correcte. I utilitza paraules genuïnes. 

S'admeten dos errors de lèxic i una interferència lingüística.  

1 punt = L'ús del vocabulari és força correcte, però utilitza un vocabulari limitat, 

poc variat i/o repeteix molt determinades paraules. O hi ha 2 interferències 

amb altres sistemes lingüístics.  S’admeten 2 errades de lèxic.  

0 punts = L'ús del vocabulari és pobre. O bé hi ha 3 o més interferències amb 

altres sistemes lingüístics.  Hi ha 3 o més errades de lèxic. 

   
6è 

2 punts = L'ús del vocabulari és correcte. I utilitza paraules genuïnes. I no hi 

ha cap interferència amb altres sistemes lingüístics. S’admet un error de lèxic. 

1 punt = L'ús del vocabulari és força correcte, però utilitza un vocabulari limitat, 

poc variat i/o repeteix molt determinades paraules. O hi ha 1 o 2 interferències 
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amb altres sistemes lingüístics.  

0 punts = L'ús del vocabulari és pobre. O bé hi ha 3 o més interferències amb 

altres sistemes lingüístics. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ORTOGRAFIA 

Es marcaran totes les faltes d'ortografia que té la redacció. La mateixa falta 

només es comptarà una vegada. 

No es tindrà en compte si l'accent és agut o greu incorrectament en les es i os 

obertes i tancades. Els altres accents es comptaran com a falta. 

Una minúscula després de punt es compta com una falta d'ortografia. 

 

5è 

2 punts = L'escrit té 6 faltes o menys. 

1 punt = L'escrit té entre 6 i 11 faltes. O bé en té més, però  la 

majoria són faltes d'accentuació. 

 0 punts = L'escrit té més de 12 faltes 

  

6è 

2punts = L'escrit té 4 faltes o menys. 

1 punt = L'escrit té entre 5 i 8 faltes. O bé en té més, però  la majoria són faltes 

d'accentuació. 

0 punts = L'escrit té més de 9 faltes. 

  

        Ortografia natural: 

Separació incorrecta de paraules 

Omissió o repetició de lletres o síl·labes 

Canvi d’orientació i ordre de les lletres o síl·labes 

Manca de correspondència so-grafia 

Presència de grafies que no són pròpies del sistema gràfic català: ñ, ch, 

y 

Presència de grafies que no són pròpies del sistema gràfic castellà: 

ny,ss,ç,tx, ix, l’apostrof i guionet 

 

       Ortografia arbitrària 

 

Català: 

L’apòstrof 

 Grups consonàntics: nv 
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 Alternança c-qu, g-j, g-gu, c-ç 

Grups consonàntics: tx, tg, tj 

 S sorda intervocàlica: ss 

S sonora intervocàlica: z 

Escriptura de paraules amb vocal neutra molt freqüents 

Escriptura de paraules amb o/u àtones molt conegudes per l’alumnat 

Escriptura de paraules molt conegudes per l’alumnat amb lletres mudes: 

h, r, t 

Dièresi en els diftongs: qüe, qüi, güe, güi 

 L·l en paraules treballades i conegudes per l’alumnat 

Guionet en els numerals, punts cardinals i en paraules compostes. 

 P-B, T-D, C-G a final de paraula 

G/J  

 

Castellà: 

B-V 

R-RR 

la H 

Y-LL 

S-C-Z 

C-QU 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MORFOSINTAXI 

 5è  
2 punts = El text té les frases ben estructurades i puntuades. Utilitza 

estructures genuïnes. Pot haver-hi estructures complexes o 

subordinades. S'admet 1 i 2 errors de morfosintaxi. 

S’admet un error morfosintàctic produït per interferència d'altres 

llengües.   
1 punt = El text té 3 errors de construcció (que pot ser de 

concordança) i de 

puntuació. O les frases són simples, amb abundància de coordinació. 

O hi ha 2 o 3 interferències amb altres sistemes lingüístics. (3 errors en 

total)  

0 punts = El text té més de 4 errors o més de construcció i/o hi ha errors 

de concordança gramatical (subjecte i predicat). O els temps verbals són 

incorrectes. O no hi ha puntuació, és molt escassa o incorrecta. O hi ha 
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usos incorrectes de preposicions i/o connectors. O hi ha 4 o més 

interferències amb altres sistemes lingüístics.  (4 errors com a màxim) 

 6è  
2 punts = El text té les frases ben estructurades i puntuades. Utilitza 

estructures genuïnes. Pot haver-hi estructures complexes o subordinades. 

S'admet un error de morfosintaxi. 

No hi ha cap error morfosintàctic produït per interferència d'altres llengües.  

1 punt = El text té dos errors de construcció (que pot ser de concordança) i de 

puntuació. O les frases són simples, amb abundància de coordinació. O hi ha 

1 o 2 interferències amb altres sistemes lingüístics.  

0 punts = El text té errors de construcció i/o hi ha errors de concordança 

gramatical (subjecte i predicat). O els temps verbals són incorrectes. O no hi 

ha puntuació, és molt escassa o incorrecta. O hi ha usos incorrectes de 

preposicions i/o connectors. O hi ha 3 o més interferències amb altres 

sistemes lingüístics. 

  

Es comptabilitzen en aquest apartat: 

- les concordances gramaticals, l'ús correcte de temps verbals, les 

subordinacions i coordinacions; 

- les interferències lingüístiques (tenir que, hi ha que, caure's, m'haig d'anar, 

etc.); 

- Puntuació: 

                     El punt i seguit 

                     El punt i a part 

                     Coma enumerativa 

                     Coma explicativa 

                     Signes d’admiració i d’interrogació 

  

   

TEXTOS 

Contes i rondalles. Descripcions. Resums. Diàlegs. Text lliure. Notícia. Nota. 

Text fantàstic. Text expositiu. Text narratiu. Text d’opinió. Llegendes. Diari 

personal. Narracions de ciència-ficció. Narracions de viatges i aventures. 

 

 

ANNEX 3 
 
 CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LES TRES LLENGÜES: CATALÀ, CASTELLÀ I ANGLÈS 
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CICLE INICIAL 

  
Llengua catalana i literatura 

  
● Participar de forma adequada en les situacions comunicatives habituals en el context escolar 

i social, respectant les normes d’interacció oral i mostrar interès i respecte quan parlen els 

altres. 

● Comprendre tot tipus de missatges orals que es produeixen en activitats d'aula, situacions 

d'aprenentatge i vida quotidiana, i també els que provenen de mitjans audiovisuals i 

informàtics. 

● Realitzar exposicions orals de textos memoritzats o de producció propia referits a 

coneixements,vivències o fets, adaptant el to de veu o el gest a la situació comunicativa, i 

amb utilització d'imatges o audiovisuals, si la situació ho requereix. 

● Comprendre i extreure informacions rellevants de textos escrits i audiovisuals adequats a 

l'edat i presentats en diferents suports. 

● Aplicar a les lectures individuals algunes estratègies treballades col·lectivament, començant 

perles més senzilles, com mirar les imatges i llegir el títol per fer hipòtesis. 

● Escriure textos de diferents tipologies i que responguin a diferents situacions (notícies, 

experiències, descripcions, textos imaginatius, entre altres) a partir de models o de creació 

pròpia, escrits a mà o amb eines informàtiques. 

● Saber utilitzar algun recurs propi del llenguatge poètic per explicar sentiments, emocions, 

estats d'ànim: sentit figurat, sinònims, comparacions, entre altres. 

● Haver mecanitzat que abans d'escriure s'ha de pensar i, un cop escrit, s'ha de revisar. Aplicar-

ho a tot tipus de textos. 

● Mostrar coneixement de l'ortografia de base i de les normes ortogràfiques més bàsiques en 

algunes o en la majoria de les produccions. 

● Ser capaç d'observar el funcionament de la llengua: canvis d'ordre dels elements, formació 

de paraules, formes literàries, analogia, entre altres. 

● Interès per aplicar els coneixements apresos a la lectura i a l'escriptura i per la bona 

presentació dels treballs. 

● Mostrar interès per la lectura en general i pels textos tradicionals i deliteratura adequats a 

l'edat. 

● Escriure textos narratius de caràcter poètic (contes, poemes, endevinalles, refranys, rodolins) 

basant-se en models observats i analitzats. 

● Conèixer el funcionament bàsic de la biblioteca de centre. 
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● Comprendre que la llengua és un instrument de comunicació, per aprendre i apropar-se a 

altres cultures, que hi ha diversitat de llengües i mostrar respecte per totes. 

● Percebre algunes característiques de les semblances entre les llengües que hi ha a l’aula o 

a l’entorn més proper. 

● Tenir una actitud crítica cap a tota mena d’estereotips que reflecteixen prejudicis racistes, 

classistes o sexistes. 

 
Llengua castellana i literatura 

  
● Participar adequadament en interaccions a classe amb les nenes i nens i els mestres en 

diferents situacions comunicatives. 

● Respectar les normes d’interacció oral i mostrar interès i respecte quan parlen els altres. 

● Comprendre i extreure informació rellevant de produccions adequades a l’edat, i de diferents 

suports utilitzats a l’aula. 

● Realitzar breus exposicions orals sobre coneixements, vivències o fets. 

● Comprendre informacions rellevants de missatges escrits breus i mostrar comprensió per 

mitjà d’explicacions orals o altres representacions que s’hagin treballat a classe: contestar 

preguntes, completar un text, escollir un dibuix. 

● Escriure missatges relacionats amb temes d’aprenentatge i experiències pròpies. 

● Redactar amb claredat i ortografia adequada als seus aprenentatges. 

● Mostrar coneixement en la correspondència so-grafia i tenir assolida l’ortografia de base i 

algunes regles bàsiques d’ortografia en els escrits fets a l’aula. 

● Saber aplicar els coneixements apresos a llengua catalana. 

● Valorar l’actitud i l’atenció quan s’explica o es llegeix un conte, un poema, una cançó. 

● Mostrar interès i llegir contes adequats a la seva competència lectora. 

● Ser capaç d’escriure textos curts amb intenció literària. 

● Comprendre que la llengua és un instrument de comunicació, per aprendre i apropar-se a 

altres cultures, que hi ha diversitat de llengües i mostrar respecte per totes. 

● Percebre algunes característiques de les semblances entre les llengües que hi ha a l’aula o 

a l’entorn més proper. 

● Tenir una actitud crítica cap a estereotips lingüístics que reflecteixen prejudicis racistes, 

classistes o sexistes. 

 

Primera llengua estrangera 

 Captar el missatge global de les produccions orals amb suport visual i no visual més treballades a 

l'aula. 

● Captar informació rellevant d'un missatge oral. 
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● Entendre i participar activament de les interaccions orals treballades. 

● Reconèixer mots i expressions orals en la seva forma escrita i usar-les oralment. 

● Reproduir textos orals tenint en compte l'entonació, el ritme, i l'entonació segons el model 

ofert. 

● Escriure paraules, expressions conegudes i frases a partir de models i amb una finalitat 

específica. 

● Comprendre que la llengua és un instrument de comunicació, per aprendre i apropar-se a 

altres cultures, que hi ha diversitat de llengües i mostrar respecte per totes. 

● Percebre algunes característiques de les semblances entre les llengües que hi ha a l'aula o a 

l'entorn més proper. 

● Mostrar interès i valorar la utilització d'una llengua estrangera per a la comunicació dins de 

l'aula i en les activitats d'ensenyament-aprenentatge que es creïn dins de l'aula. 

● Tenir una actitud crítica cap a estereotips lingüístics que reflecteixen prejudicis racistes, 

classistes o sexistes. 

 

CICLE MITJÀ  
 

Llengua catalana i literatura 

  
● Participar activament en les converses de classe i utilitzar un llenguatge comprensible per a 

les funcions bàsiques. 

● Comprendre i extreure informació rellevant de produccions orals, presentades en qualsevol 

mitjà, distingint entre les idees principals i les secundàries. 

● Exposar temes de manera ordenada i comprensible de totes les tipologies a partir d’un guió i 

utilitzant els recursos adequats (to de veu, gesticulació) i suports audiovisuals sempre que 

sigui convenient. 

● Realitzar breus intervencions davant una càmera de vídeo. 

● Comprendre i extreure informació rellevant de textos presentats en qualsevol mitjà, distingint 

entre idees principals i secundàries. 

● Llegir de manera autònoma i comprensiva, mostrant interès per llegir tot tipus de textos. 

● Aplicar estratègies afavoridores del procés de comprensió abans, durant i després de la 

lectura (planificació, anticipació, idea principal, inferències, entre altres). 

● Conèixer el funcionament d'una biblioteca escolar i iniciar-se en l’ús de les virtuals. 

● Escriure textos de diferent tipologia a mà i amb ordinador aplicant-hi els coneixements 

ortogràfics i textuals treballats. 

● Revisar el text que s’ha escrit i millorar-ne la coherència i la cohesió, el lèxic i la puntuació. 

● Valorar els avenços en escriptura i consciència de les mancances. 
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● Mostrar seguretat en l'ortografia de base i coneixement de les normes ortogràfiques que 

responen a lleis constants. 

● Tenir capacitat per observar el funcionament de la llengua: els canvis de significat quan s'hi 

fan transformacions, la formació de les paraules, la relació entre puntuació i sentit o el 

llenguatge literari. 

● Mostrar autonomia progressiva en l'aprenentatge: reflexió en el procés, organització i 

planificació del treball, acceptació de l'error, autocorrecció. 

● Participar en lectures conjuntes per aprofundir en el sentit del text, practicar algunes 

estratègies lectores i aprendre a interpretar el llenguatge literari. 

● Escriure poemes i textos narratius fent atenció a l’estructura i al llenguatge. 

● Produir textos audiovisuals senzills tenint en compte els elements bàsics del llenguatge 

audiovisual per expressar idees, emocions, records. 

● Conèixer i valorar la diversitat lingüística (entre llengües diferents o dintre d’una mateixa 

llengua) i cultural de l’entorn, amb actitud de respecte cap a les persones que parlen altres 

llengües i tenir interès per comprendre-les. 

● Comparar produccions de diferents llengües per trobar-hi semblances i diferències. 

● Tenir una actitud crítica cap a els estereotips lingüístics i audiovisuals que reflecteixen 

prejudicis racistes, classistes o sexistes. 

  

Llengua castellana i literatura 

 

●  Participar de forma adequada en situacions comunicatives diverses,respectant les normes 

d’interacció oral. 

● Comprendre i extreure informació rellevant de produccions orals adequades a l’edat, 

provinents de diferents mitjans (explicacions, lectures, missatges audiovisuals), diferenciant 

entre idees principals i secundàries. 

● Realitzar exposicions orals (coneixements, vivències, fets, idees), prèviament preparades, 

amb ordre i claredat, i utilitzant adequadament recursos no lingüístics (gesticulació, suports 

audiovisuals, recursos TIC) si escau. 

● Identificar informacions rellevants de textos escrits diversos, comprendre-les per mitjà 

d’explicacions, reescriptures, resposta a preguntes que impliquin raonament i relació del que 

diu el text i els coneixements dels alumnes. 

● Tenir interès i llegir amb rapidesa suficient per comprendre textos tradicionals i de la literatura 

infantil adequats a la seva edat. 

● Buscar informacions a Internet de forma guiada. 

● Escriure textos descriptius, expositius, narratius i poètics amb coherència, cohesió i correcció 

lingüística adequada a l’edat, utilitzant estratègies de planificació i revisió. 
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● Escriure textos a l’ordinador amb una rapidesa adequada, utilitzant els programes de 

tractament de textos, edició gràfica i de presentacions. 

● Conèixer les paraules dels temes treballats a l’aula i les seves derivacions, o el seu ús amb 

diferents significats (polisèmia). 

● Mostrar correcció en l’ortografia bàsica i coneixement de les lleis constants en les seves 

produccions. 

● Reflexionar sobre el propi procés d’aprenentatge, detectant avenços i errades. 

● Comprendre les novel·les, contes i poemes llegits i poder parlar del seu argument o del seu 

significat. 

● Escriure contes clars i ben estructurats, i poemes. 

● Participar en representacions teatrals, aprendre el paper i declamar-lo bé. 

● Conèixer i valorar la diversitat lingüística (entre llengües diferents o dintre d’una mateixa 

llengua) i cultural de l’entorn, amb actitud de respecte cap a les persones que parlen altres 

llengües i tenir interès per comprendre-les. 

● Comparar produccions de diferents llengües per trobar-hi semblances i diferències. 

● Tenir una actitud crítica cap a els estereotips lingüístics que reflecteixen prejudicis racistes, 

classistes o sexistes. 

  
Primera llengua estrangera 

 

● Captar el missatge global i específic de les produccions i interaccions orals més habituals que 

es produeixen a l’aula. 

● Captar el sentit global de missatges orals i escrits sobre temes familiars,  coneguts i d’interès. 

● Emprar la llengua estrangera en situacions pròpies d’aula. 

● Produir textos orals seguint un model i atenent a la pronunciació, ritme,  entonació per explicar 

fets i conceptes relacionats amb ell mateix el món que l’envolta o per transmetre informació 

d’altres àrees curriculars. 

● Extreure informació de textos escrits lligats a temes coneguts i amb una finalitat comunicativa 

concreta. 

● Escriure llengües i tenir interès per comprendre-les. 

● Valorar la llengua estrangera com a instrument de comunicació i participar amb interès en les 

activitats en què s’usa la llengua estrangera. 

● Comparar produccions de diferents llengües per trobar-hi semblances i diferències. 

● Tenir una actitud crítica cap als estereotips lingüístics que reflecteixen prejudicis racistes, 

classistes o sexistes. frases i textos curts significatius en situacions quotidianes i escolars a 

partir de models amb una finalitat determinada i amb un format establert, tant en suport paper 

com digital. 
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● Usar algunes estratègies per aprendre a aprendre, com demanar aclariments, comunicar amb 

gestos, utilitzar diccionaris il·lustrats, i identificar alguns aspectes personals que ajudin a 

aprendre millor. 
● Mostrar un cert grau d’autonomia a l’hora de resoldre les situacions d’aprenentatge. 

● Conèixer i valorar la diversitat lingüística (entre llengües diferents o dintre d’una mateixa 

llengua) i cultural de l’entorn, amb actitud de respecte cap a les persones que parlen altres  

 

CICLE SUPERIOR 

  
Llengua catalana i literatura 

  
● Valorar la participació activa en les converses de classe i l’ús d’un llenguatge comprensible 

per a les funcions bàsiques, com relacionar-se, aprendre, expressar experiències viscudes, 

imaginar. Així mateix, ha de saber escoltar els altres i respectar els torns de paraula. 

● Comprendre produccions orals (conferències, exposicions, explicacions), provinents de 

diferents mitjans. Tenir capacitat per fer-ne una síntesi també oral a partir de les idees 

principals que s’hi han exposat. 

● Exposar temes de producció pròpia oralment (exposicions, processos, comentaris d’actualitat, 

entre altres) amb preparació prèvia, i adaptant l’entonació, el to de veu o el gest a la situació 

comunicativa. 

● Utilització de material gràfic. 

● Aplicar tot tipus d'estratègies per comprendre el sentit global i informació específica de textos 

escrits de tipologia diversa i en diferents formats. Saber elaborar síntesis en forma d'esquema 

o mapa conceptual. 

● Comprendre autònomament textos escrits (contes, poemes, articles, fullets informatius, entre 

d’altres) i audiovisuals (pel·lícules, anuncis, informatius). 

● Saber respondre i formular preguntes referides als textos que s'han llegit o mirat. 

● Conèixer el funcionament d’una biblioteca -també de les virtuals-, per 

● localitzar llibres de coneixements i lectures literàries. 

● Saber sintetitzar informació provinent de webs utilitzant el format hipertext. 

● Escriure textos funcionals, narratius, literaris i audiovisuals coherents -a mà I fent ús de TIC- 

ben construïts, amb riquesa de llenguatge, partint del procés de pensar, escriure o elaborar i 

revisar. 

● Conèixer i aplicar l’estructura que determina la tipologia dels textos. 

● Expressar idees a través d’esquemes. 

● Utilitzar programari per comunicar-se amb l’exterior: correu electrònic i entorns virtuals de 

comunicació. 
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● Saber escriure textos de totes les tipologies amb un lèxic i estructura que s’adigui al tipus de 

text, a les intencions i al registre. Tenir capacitat per revisar i millorar els textos d’un mateix o 

dels altres. 

● Conèixer la terminologia gramatical bàsica i la funció de cada element en un enunciat. 

● Mostrar seguretat en l’ortografia de base, bon coneixement de les normes ortogràfiques que 

responen a lleis constants i haver après algunes normes d’excepció i algunes excepcions; 

haver memoritzat les paraules d’ús freqüent. 

● Aplicar l'accentuació gràfica en la majoria de casos en els textos de producció. 

● Conèixer els mecanismes de la llengua per crear significat, com derivació, composició, sentit 

figurat i tots els treballats durant el curs. Aplicació en els textos de producció pròpia. 

● Mostrar progressiva autonomia en l'aprenentatge: reflexió sobre el procés, organització i 

planificació del treball, acceptació dels errors, autocorrecció i autoavaluació de tot el procés. 

● Mostrar comprensió dels llibres de literatura que llegeixen: saber explicar com són els 

protagonistes, la trama, els escenaris. Valorar el llenguatge i la il·lustració. Saber-ne fer una 

valoració global. 

● Escriure textos de tot tipus: contes, poemes, còmics, diaris personals, notícies. 

● Conèixer i valorar la diversitat lingüística i cultural de Catalunya, d’Espanya i del món, amb 

actitud de respecte cap a les persones que parlen altres llengües i interès a comprendre-les. 

● Saber comparar produccions de diferents llengües per trobar-hi semblances i diferències i 

canviar el punt de vista personal per poder comprendre altres maneres de veure el món. 

● Tenir interès per solucionar el problemes de comprensió i comunicació que es produeixen en 

contextos multilingües sabent adaptar els missatges. 

● Usar un llenguatge no discriminatori i respectuós amb els altres i ser crític amb els prejudicis 

racistes, sexistes i classistes. 

  
Llengua castellana i literatura 

  
● Participar de forma adequada en les situacions comunicatives, respectant les normes 

d’interacció oral. 

● Realitzar exposicions orals amb ordre, coherència i claredat (coneixements, vivències, fets, 

idees, opinions), utilitzant adequadament recursos no 

● lingüístics (gesticulació, suports visuals). 

● Comprendre i extreure la informació rellevant de textos i produccions adequades a l’edat, 

provinents de diferents mitjans (explicacions, lectures, audiovisuals), diferenciant idees 

principals i secundàries, identificant idees, opinions i valors no explícits. 

● Comprendre autònomament textos escrits (contes, poemes, articles, fullets informatius, entre 

d’altres) i audiovisuals (pel·lícules, anuncis, informatius). 
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● Saber respondre i formular preguntes referides als textos que s'han llegit o mirat. 

● Exposar textos orals preparats prèviament de manera ordenada i clara (descripció de 

situacions, de processos, exposicions). Utilització de recursos adequats a l’audiència: to de 

veu, gesticulació, suports visuals. 

● Extreure i contrastar informacions de textos escrits diversos i mostrar la comprensió per mitjà 

de la lectura en veu alta. 

● Aplicar a les lectures estratègies treballades a llengua catalana. 

● Escriure textos funcionals i textos narratius i poètics. 

● Elaborar textos audiovisuals amb coherència i cohesió i correcció lingüística, utilitzant 

procediments adequats (selecció, ordenació, revisió). 

● Reflexionar sobre el propi procés d’aprenentatge, detectant errors i avenços. 

● Observació i aplicació de l’organització dels textos llegits i escrits a l’aula: descripcions, 

exposicions, instruccions, diàlegs, notícies, entre altres. 

● Observació dels connectors per precisar el significat dels textos. 

● Aplicar la puntuació apresa a llengua catalana. 

● Aplicar la terminologia gramatical apresa a llengua catalana. 

● Coneixement de les normes ortogràfiques, apreciant el seu valor social. 

● Gaudir amb la lectura de textos tradicionals i de la literatura infantil adequats al cicle. 

● Conèixer i valorar la diversitat lingüística i cultural de Catalunya, d’Espanya i del món, amb 

actitud de respecte cap a les persones que parlen altres llengües i interès a comprendre-les. 

● Saber comparar produccions de diferents llengües per trobar-hi semblances i diferències i 

canviar el punt de vista personal per poder comprendre altres maneres de veure el món. 

● Tenir interès per solucionar els problemes de comprensió i comunicació que es produeixen 

en contextos multilingües sabent adaptar els missatges. 

● Usar un llenguatge no discriminatori i respectuós amb els altres i ser crític amb els prejudicis 

racistes, sexistes i classistes. 

  
Primera llengua estrangera 

  
● Captar el missatge global i específic de produccions i interaccions orals variades procedents 

de diferents contextos relacionats amb els alumnes i el seu entorn més proper. 

● Expressar-se amb certa fluïdesa davant les produccions i interaccions orals més habituals en 

l’àmbit escolar i personal. 

● Participar amb naturalitat en les interaccions orals (fer preguntes, demanar aclariments o 

disculpes, donar les gràcies) i mostrar interès en les produccions orals pròpies i respecte per 

les produccions orals dels altres. 

● Emprar la llengua estrangera amb correcció tenint en compte l’entonació, el ritme i les 
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estructures pròpies per transmetre informacions diverses d’acord amb una finalitat 

comunicativa i emprant els recursos disponibles. 

● Fer petites exposicions orals individuals o en grup de temes relacionats amb les diferents 

àrees del coneixement. 

● Comprendre el sentit global i informació específica de textos escrits de tipologia diversa i en 

diferents suports i formats. 

● Elaborar textos escrits senzills tant en suport paper com digital segons un model i tenint en 

compte el destinatari, el tipus de text i la finalitat comunicativa. 

● Mostrar cura i interès per les produccions escrites així com pels elements que en són propis 

(correcció, planificació, contextualització, revisió). 

● Valorar i reconèixer les diferents estratègies que ajuden a prendre consciència del propi 

aprenentatge i mostrar un cert grau d’autonomia a l’hora de resoldre situacions 

d’aprenentatge. 

● Actitud de respecte cap a les persones que parlen altres llengües i interès per comprendre-

les. 

● Valorar la llengua estrangera com a instrument de comunicació amb altres persones i cultures, 

interessant-se per les produccions tradicionals i actuals en llengua estrangera. 

● Saber comparar produccions de diferents llengües per trobar-hi semblances i diferències i 

canviar el punt de vista personal per poder comprendre altres maneres de veure el món. 

● Tenir interès per solucionar els problemes de comprensió i comunicació que es produeixen 

en contextos multilingües, sabent adaptar els missatges. 

● Usar un llenguatge no discriminatori i respectuós amb els altres i ser crític amb els prejudicis 

racistes, sexistes i classistes. 
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