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0. Introducció

0.1. Presentació del document .

En la societat actual on els moviments de població fan que convisquin en l'espai de

l'escola alumnes de diferents orígens i que parlen diferents llengües es fa necessari crear

una eina que reguli i organitzi el tractament i utilització de les llengües sense renunciar a

la diversitat i a la riquesa lingüística que caracteritza el nostre temps.

Aquesta eina no tan sols ha de ser normativa sinó que la seva principal finalitat haurà de

ser la de proveir de recursos als professionals i servir com a referent a tota la comunitat

educativa. Donat que aquest document és fruit d'una reflexió de tots els estaments que

participen en la vida escolar, no tan sols en l'ensenyament i aprenentatge de les llengües

si no també en la societat que ens envolta, entenem el nostre PL com un document viu i

en constant revisió perquè reflecteixi i s’adeqüi a la realitat social del moment.

La darrera revisió i aprovació pel Consell escolar del centre ha estat el 14 de juny de

2021.

1. Context sociolingüístic

L’escola Joan Bardina va ser fundada al 1905 per donar un servei al poble i als fills dels

socis de l’Ateneu Santboià. En aquell moment el perfil de l’alumnat de l’escola era noi,

catalanoparlant i classe social mitja/alta o alta. Anys més tard es va obrir a les noies, que

mantenien el mateix perfil.

A les primeries dels anys 60, coincidint amb el “boom” de la immigració i de la natalitat,

l’escola es va traslladar al terrenys on se situa actualment. Els voltants de l’escola va

esdevenir una zona de nous habitatges que van ésser ocupats per famílies procedents,

en la seva gran majoria, d’Andalusia i Extremadura. A partir d’aquell moment el nostre

alumnat va ser majoritàriament de parla castellana.

https://docs.google.com/document/d/1dGnxtauK9iY5PhoWhGz92yvZJJZ8kLVw/edit#bookmark=id.1x0gk37


Als anys 80 es va engegar el projecte d’Escola Catalana i gràcies a la immersió

lingüística, si bé l’alumnat seguia essent castellanoparlants en l’àmbit de l’escola

parlaven català.

1.1. Alumnat

LLENGÜES FAMILIARS:

Segons els estudis realitzats en la comunitat educativa un nombre elevat de famílies del

centre és castellanoparlant, malgrat que en un gran nombre de famílies un dels

components té el català com a llengua materna , la llengua familiar és el castellà. Això

suposa que en la comunicació entre els alumnes és en castellà. L’alumnat que té com a

llengua materna el català es comunica amb els professionals dels centre en català però

en les relacions entre iguals segueixen la tendència de parlar en castellà. Aquest serà un

dels objectius que s’ha de redreçar en els propers cursos.

NIVELLS DE COMPETÈNCIA:

En quant a l’assoliment dels objectius de la llengua catalana i dels nivells de competència

, en finalitzar l’etapa d’Educació Infantil l’alumnat que té com a llengua materna el castellà

ha adquirit un alt nivell de vocabulari, sobre tot de la vida escolar, en català, que utilitza

fins i tot quan parla en castellà.

Els resultats de les proves de competències bàsiques, tant externes com internes,

mostren un nivell competencial força alt tant en català com en castellà (aproximadament

un 97% de superació). Malgrat aquest resultats les relacions personals entre iguals se

segueixen produint majoritàriament en castellà a primària. A l’ESO observem que la

tendència a emprar el castellà com a llengua vehicular es fa extensiva en les relacions

alumnat- professorat.

CONSUM CULTURAL:

Pel fet que la oferta en el mitjans de comunicació, bé siguin audiovisuals o premsa, actes

culturals, etc, és molt més àmplia en castellà que en català el consum de productes



culturals és bàsicament en castellà, llevat d’aquelles famílies que són catalanoparlants i

que especialment en les etapes d’Infantil i Primària es decanten per productes en català.

La tendència generalitzada entre els adolescents del nostre centre és a consumir

productes culturals en castellà i en els últims anys majoritàriament en anglès

1.2. Entorn

En l’entorn del centre de estan presents tant la llengua catalana com la llengua

castellana, però majoritàriament la llengua que s’utilitza és el castellà, cosa que no

impedeix que les dues llengües es puguin utilitzar amb normalitat. En quant a l’oferta

lúdica, tant per infants com per a joves, tot allò que està relacionat amb l’esport ( excepte

la Unió Esportiva Santboiana) la llengua que s’utilitza és el castellà. Els casals de barri,

els esplais catòlics i municipals , les corals de la població i l’agrupació sardanista tenen el

català com a llengua de comunicació.

2.1. La llengua catalana, llengua vehicular i d’aprenentatge

2.1.1.1. El català, vehicle de comunicació i eina de convivència

Seguint el marc normatiu actual i per decisió del centre la llengua vehicular de l’escola és

el català. Alguns membres del personal utilitzen el castellà en les seves relacions

personals dins el centre, però tot i això, totes les intervencions pedagògiques i

didàctiques es produeixen en català.

En l’ESO la pressió del castellà és més forta i ,des de tots els departaments i els àmbits,

es potència i es vetlla per tal que s’utilitzi el català a tots els nivells.

En relació a l’escola, totes les comunicacions, tan internes com externes, es fan en

català tenint com a objectiu que l’ús se’n generalitzi i esdevingui una eina d’integració i de

convivència



2.1.2.1. Llengua oral

És a Educació Infantil i al Cicle Inicial de Primària on es prioritza el treball de la llengua

oral per facilitar l’assoliment de la lecto-escriptura i per fomentar els valors de parlar

correctament i saber escoltar.

Als Cicles Mitjà i Superior la llengua oral es treballa transversalment en totes les àrees.

A l’ESO es treballa la llengua oral com a prioritat en totes les matèries i a l’àrea de

llengües es treballen les variants dialectals i els registres lingüístics.

2.1.2.2. Llengua escrita

En el moment en què l’infant s’escolaritza comença el seu procés maduratiu i

d’aprenentatge que té com a principal objectiu desenvolupar i adquirir aquesta

competència. El nostre objectiu és que la competència s’assoleix a segon de primària.

Per facilitar aquest assoliment, la metodologia d’aprenentatge emprada a educació

infantil es manté en el primer cicle d’educació primària per tal que facilitar l’assoliment de

la competència als infants.

2.1.2.3. Relació llengua oral i llengua escrita

A tots els nivells es plantegen activitats en les que la relació entre la llengua oral i la

llengua escrita són inherents. Un dels objetius del Departament de llengües del centre és

consensuar una metodologia on estiguin integrades les  habilitats lingüístiques.

2.1.2.4. La llengua en les diverses àrees

El claustre considera que les competències lingüístiques són competències transversals i

té el convenciment que s’ensenya llengua des de totes les àrees.

S’utilitzen diverses metodologies , des de les més tradicionals a les TIC , per estimular

l’aprenentatge de les llengües en els diferents àmbits del coneixement.

2.1.2.5. Continuïtat i coherència entre cicles i nivells i etapes

El Departament de llengües del centre (català i castellà) format per professorat de

llengües de les tres etapes és l’òrgan que estableix una coordinació entre els nivells,

cicles i etapes en quant a continuïtat, línia pedagògica i coherència i en documentació i



traspàs d’informació. El departament de llengües està treballant actualment en la millora

de la coordinació intercicles en quant a aspectes metodològics. La coordinació entre

Primària i Secundària és facilitada pel fet d’impartir les dues etapes al mateix centre.

2.1.2.7. Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua vehicular

El centre ha consensuat un Pla d’Acollida a totes les etapes impartides per regular

l’acollida de l’alumnat nouvingut. Aquest protocol contempla els aspectes lingüístics,

però també els socials i emocionals.

2.1.2.7.1. Alumnat que desconeix les dues llengües oficials

La situació actual del centre no contempla la creació d’una aula d’acollida ja que és la

Comissió d’atenció a la diversitat i les especialistes d’Educació especial qui

s’encarreguen de l’acollida dels infants nouvinguts.

Si els alumnes nouvinguts no coneixen cap de les dues llengües oficials, és el Cap

d’Estudis juntament amb el psicopedagog del centre i les especialistes d’Educació

especial els que organitzen els mitjans materials i humans per tal que aquest alumnat

assoleixi els coneixements de la llengua catalana que els permetrà integrar-se més

fàcilment a la vida escolar i als coneixements curriculars.

En el procés d’acollida hi intervenen el tutor designat, i l’Equip Psicopedagògic del centre

i s’administren mesures d’atenció individualitzada amb el personal de reforç i d’Educació

Especial.

2.1.2.7.2. Alumnat sud-americà de parla hispana

El procediment d’acollida dels alumnes que provenen de països de parla hispana segueix

els mateixos criteris i organització d’aquells que desconeixen totes dues llengües.



2.1.2.8. Atenció de la diversitat

El plantejament de l’escola en quant a l’atenció a la diversitat és d’escola inclusiva. Les

mesures organitzativa i curriculars en totes les etapes són d’aplicació general al centre.

Les mesures definides són, entre d’altres que es puguin aplicar en moments puntuals, els

agrupaments flexibles de lectura, l’atenció individualitzada o en grups de 2 a 3 persones,

grups de reforç, suport psicopedagògic i tallers i activitats per potenciar l’expressió oral i

escrita i la comprensió lectora.

2.1.2.9. Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua

El centre té la responsabilitat de potenciar l’ús del català i així ho porta a terme mitjançant

el currículum i en totes les activitats (complementàries, extraescolars...) que es realitzen.

Com a línea d’escola se celebren les festes tradicionals catalanes per difondre les nostres

arrels culturals. L’organització anual dels Jocs Florals i de la Diada de Sant Jordi ens

ajuda a potenciar per una banda l’ús del català i per l’altra fomenta en la comunitat

educativa el coneixement de la diversitat lingüística, ja que es poden presentar treballs en

totes les llengües curriculars. Una altra aportació per la incentivació de l’ús del català és

el web del centre.

2.1.2.10. Avaluació del coneixement de la llengua

En el nostre centre, l'avaluació del coneixement de la llengua serveix, no tant sols com

una informació dels aprenentatges i el nivell competencial de l'alumnat sinó per millorar

l'organització i el desenvolupament del currículum i millorar aspectes de selecció de

materials i recursos humans així com per ajustar les activitats

d'ensenyament-aprenentatge que es desenvolupen al llarg del curs. Els criteris

d'avaluació es consensuen en els cicles i en les coordinacions intercicles i interetapes i en

els respectius departaments. S'avaluen les competències relacionades amb la dimensió

comunicativa, oral i escrita,literària i les relacionades amb el coneixement del

funcionament de la llengua. L'avaluació té un format escrit i individual, però també es

contempla l’oralitat, i el treball en grup o per projectes. Es treballa també l'autoavaluació i

la coavaluació.

2.1.2.11. Materials didàctics



El criteri per la selecció dels llibres de text es consensua amb tot l'equip docent de

l'etapa amb la col·laboració del respectiu departament per assegurar la continuïtat dels

criteris establerts. El mateix succeeix amb els materials didàctics que fan referència a la

dimensió literària de la llengua. El materials específics per atendre la diversitat es

seleccionen tenint en compte el perfil de l'alumnat a qui va dirigit, amb el guiatge de la

CAD i l’equip psicopedagògic.

2.1.3 EL CATALÀ, LLENGUA VERTEBRADORA D’UN PROJECTE

PLURILINGÜE

2.1.3.1. Informació multimèdia

La irrupció de les noves tecnologies en la societat actual ha fet que el claustre de

professors es planteja la importància de les TIC en l'àmbit de l'escola com a instrument

d'aprenentatge. Donat que la llengua vehicular del centre és el català, tot el programari i

tots els suports que s'utilitzen prioritzen la llengua catalana, cosa que fa que el nivell d'ús

del català assolit en l'àmbit de les tecnologies de la informació sigui molt alt.

2.1.3.2. Usos lingüístics

La realitat plurilingüe i intercultural de la societat catalana actual es reflecteix en la vida

escolar definint un context d’alumnat multilingüe. El centre, davant d'aquesta realitat,

treballa els usos lingüístics des de la vessant del professor de llengua i amb el suport de

tot el claustre que se sent implicat en aquest aspecte de la comunicació social en un

context plurilingüe.

2.1.3.3. Diversitat lingüística del centre i de la societat en el currículum

L'escola treballa per tal que l'alumnat assoleixi la competència plena en català, en

castellà i anglès així com un coneixement de base del francès. La diversitat lingüística a



l'escola és protagonista en activitats curriculars a les aules on és present, fent-les

extensives a tot el centre. El claustre de professors comparteix el criteri que la llengua

familiar és un bagatge cultural i afectiu que tenen els alumnes nouvinguts i facilita,

sempre que és possible,que l'alumnat nouvingut expliqui i comparteixi amb els companys

la seva llengua mitjançant la participació en diversos jocs, activitats….

2.2. La llengua castellana

2.2.1.1. Introducció de la llengua castellana

La llengua castellana s’introdueix, tal com marca la llei vigent, a primer curs de primària

per acabar l’etapa assolint l’objectiu de que l’alumnat tingui el mateix nivell de

coneixement de la llengua catalana com de la llengua castellana. S’entén el català i el

castellà com una sola matèria cosa que permet no repetir continguts comuns en

ambdues llengües ( aquestes estructures comunes es treballen en català) i perquè

l’alumnat pugui fer la transferència del que ha après en català a la llengua castellana.

2.2.1.2. Llengua oral

La introducció de la llengua castellana a nivell oral en el primer curs de cicle inicial de

primària facilita el fet de treballar la llengua oral amb un enfocament metodològic que

permet que l’alumnat adquireixi les habilitats lingüístiques en els primers cursos. Es

treballa la varietat estàndard tenint present les diverses varietats dialectals de l’espanyol

d’Amèrica presents a l’escola. A l’ESO és on s’estudien en més profunditat les varietats

geogràfiques i els registres de la llengua

2.2.1.3 Llengua escrita

L’aprenentatge de la lectura i l’escriptura comença a Educació Infantil i es desenvolupa

en llengua catalana. L’objectiu és que quan els alumnes acabin aquesta etapa tinguin una

bona base per acabar de consolidar la lecto-escriptura en llengua catalana en acabar el



cicle inicial. El procés de lecto-escriptura en llengua castellana comença a primer curs de

cicle inicial de primària quan l’alumnat ja ho té completament assolit en llengua catalana i

pot fer la transferència del què ha après en català al castellà`. Es treballa conjuntament

durant tota l’etapa amb el professorat de llengua catalana per tal d’afavorir la coordinació,

no repetir continguts i donar coherència a la matèria de llengües.

2.2.1.4. Activitats d’ús

L’escola preveu en tota l’etapa de l’educació obligatòria diversos mecanismes d’ús de la

llengua castellana per reforçar el procés d’aprenentatge. És el professorat de llengua

castellana l’encarregat d’organitzar aquestes activitats que passen per lectures

comentades, obres de teatre, debats, etc.

2.2.1.5. Castellà a les àrees no lingüístiques

En el centre, excepte la llengua castellana i les llengües estrangeres, totes les matèries

s’imparteixen en català.

2.2.1.6. Alumnat nouvingut

Donat la presència de la llengua castellana a la societat el centre ha optat per

l’ensenyament bàsic en català a l’alumnat nouvingut. Posteriorment quan aquest alumnat

ja té un domini sòlid el català  s’incorpora el castellà al seu currículum.



2.3. Altres llengües

2.3.1.1. Estratègies generals per a l’assoliment de l’objectiu de l’etapa

El centre inicia l’ensenyament de la primera llengua estrangera, l’anglès, com a primera

llengua estrangera a l’etapa d’Infantil . En l’etapa Primària se segueix amb l’anglès com a

primera llengua estrangera i al primer curs de cicle superior s’introdueix el francès com a

segona llengua estrangera. A l’etapa ESO l’anglès és la primera llengua i el francès la

segona llengua estrangera, que apareix en el currículum optatiu així com en les activitats

complementàries. La matèria d’Educació física a Cicle Superior de Primària i a l’ESO té

l’anglès com a llengua vehicular.

2.3.1.1.1. Desplegament del currículum

A totes les etapes que imparteix el centre, el departament de llengües estrangeres vetlla

per l’adequació competencial als diversos nivells maduratius de l’alumnat plantejant

activitats de comunicació dins i fora de l’aula i dissenya i supervisa que totes les

activitats s’adeqüin al currículum establert i que es fomenti l’ús de les llengües

estrangeres emprant estratègies com les agrupacions flexibles i els grups de suport oral.

Altres estratègies que s’utilitzen són les adaptacions dels continguts a l’aula amb

l’avaluació competencial adaptada.

2.3.1.1.2. Metodologia

L’enfocament metodològic de les llengües estrangeres està treballat des del Departament

de llengües estrangeres i consensuat amb les i els professionals que hi intervenen per

tal que sigui actiu, dinàmic i potenciador de l’ús oral d’aquestes llengües. A Infantil i

Primària es posa especial èmfasi en la competència oral. A Secundària, sense deixar de

banda la competència oral, s’introdueixen el conceptes gramaticals d’aquestes llengües

fent una tasca conjunta i coordinada amb els responsables de Llengua Catalana i

Castellana. El centre compta amb la figura de l’Speaking assistant (auxiliar de conversa

nadiu que desconeix, generalment el català i el castellà) , que treballa a tots els cursos

del centre i fomenta la oralitat.



2.3.1.1.3. Materials didàctics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera

El Centre ha consensuat tots els materials didàctics que s’utilitzen en l’ensenyament de

les llengües estrangeres tant en els llibres de text com en el material complementari que

recull tant activitats de reforç com d’ampliació per tal d’atendre a la diversitat.

2.3.1.1.4. Recursos tecnològics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera

El Departament de llengües estrangeres té com un dels objectius de treball ampliar la

utilització dels recursos tecnològics del centre en el desenvolupament de les activitats

d’ensenyament/aprenentatge de les llengües estrangeres. Recursos tecnològics que

s’utilitzen per practicar les llengües estrangeres: l’ús d’audiovisuals per veure pel·lícules o

programes de TV en versió original, escoltar gravacions de diàlegs o programes de ràdio.

Recerca d’informació a internet, jocs, diccionaris on-line, buscadors, enciclopèdies,

exercicis autocorregibles, ús de gravadores de veu. En anglès en concret, s’utilitza la

pàgina web del mètode Macmillan, on es treballen exercicis de gramàtica, de vocabulari i

jocs i per primària la plataforma educativa Navio, també de l’editorial Macmillan.

2.3.1.1.5. L’ús de la llengua estrangera a l’aula

En l’espai d’ensenyament/aprenentatge de les llengües estrangeres es fomenta l’ús de la

mateixa com a llengua vehicular tant en les comunicacions formals com en les informals.

És fomenta la seva utilització en totes les situacions d’aula o de comunicació amb els

especialistes i es creen mecanismes que permetin l’assoliment de la competència oral a

tots els alumnes independentment dels seus ritmes d’aprenentatge.

2.3.1.1.6. L’ús de la llengua estrangera fora de l’aula.

Fora de l’aula, i sempre en contextos de comunicació informal, l’alumnat utilitza l’anglès

en les relacions amb l’speaking assistant i el professorat que imparteix llengua anglesa,

malgrat que, per comoditat, l’alumnat tendeix a parla català o castellà amb el professorat.



2.3.1.2.1. Avançament de l’aprenentatge de la llengua estrangera

El centre ha decidit avançar l’ensenyament de l’anglès a primer curs d’Educació Infantil

(P-3). La metodologia de l’ensenyament de la llengua estrangera d’aquesta etapa segueix

el model metodològic competencial de la resta d’àmbits que es treballen: és un model

actiu, participatiu, engrescador i lúdic. El responsables són persones que al mateix

temps uneixen altes competències lingüístiques, força necessàries donat que només es

treballa la oralitat, i la preparació i experiència adequades per l’etapa, ja que es tracta

d’especialistes en Educació Infantil.

2.3.1.2.2. Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera

Un dels objectius a mig termini, és el de portar a terme un intercanvi lingüístic i cultural

català i/o castellà amb anglès i/o francès, amb una escola d’una localitat de França /

Anglaterra / Irlanda.

2.4. Organització i gestió

2.4.1.1. Llengua del centre

En el centre se segueix un criteri de fomentar l'ús del català en tots els àmbits de la vida

escolar, és per això, que totes les comunicacions, retolació,decoració general del centre

són en català. En els actes acadèmics, reunions, conferències, festes també es difonen i

se celebren en català.

2.4.1.2. Documents de centre

Tots els documents del centre estan redactats en català i recullen els objectius i les

ccompetències lingüístiques bàsique que el centre té com a objectiu.

2.4.1.3. Ús no sexista del llenguatge

L'escola és un dels llocs on l'alumnat ha d'aprendre o assimilar un valor fonamental com

és la igualtat de sexes o la no discriminació per raó de sexe. Una de les formes de

transmetre aquest valor és la utilització un llenguatge no sexista. El documents centre



tenen en compte la utilització d'aquest criteri bàsic. Donat que el sexisme no es reflecteix

només en la llengua, la comunitat educativa vetlla per erradicar de la vida escolar les

actituds  sexistes i discriminatòries.

2.4.1.4. Comunicació externa

Per acord el claustre, del consell escolar i del titular del centre i per complir la normativa

vigent, totes les comunicacions internes i externes, i les relacions amb ents públics o

privats i amb persones físiques o jurídiques, i amb els proveïdors s'efectuen en català. L'

escola redacta tota la documentació (informes, actes...) únicament i exclusiva en català.

Si alguna família demana que la documentació sigui en castellà se li lliura en aquesta

llengua.

2.4.1.5. Llengua de relació amb famílies

El centre creu que el fet de promocionar a l'escola l´'us de la llengua catalana no és una

actitud que fomenti l'exclusió per aquells que no la parlen sinó una eina d'integració per

aquestes persones i per l’alumnat una oportunitat de millora pel seu futur. Per tant, tots

els professionals del centre intenten adreçar-se habitualment en català a les famílies. El

fet de no parlar català no és excloent ni segregacionista a la nostra escola ja que el centre

sempre hi ha informació per a les famílies de la centre Normalització Lingüística de la

població i dels cursos que s'hi imparteixen.

2.4.1.6.1. Serveis d’educació no formal i activitats extraescolars

Les activitats extraescolars del centre es desenvolupen en català.

2.4.1.7. Llengua i entorn

El centre treballa en xarxa amb l’administració municipal i d’altres administracions

públiques en temes com la interculturalitat, la cohesió social i la salvaguarda dels drets

del menor.



2.4.2.1. Actituds lingüístiques

En el centre es fomenta el respecte envers la diferència i la diversitat lingüística. El

plurilingüisme és entès com un factor d’enriquiment tant pedagògic com personal.

Malgrat que es treballa perquè la llengua vehicular de tots els membres de la comunitat

educativa sigui el català, en el cas dels alumnes nouvinguts són atesos en castellà en un

primer moment si coneixen la llengua . A les famílies se’ls facilita la informació dels

serveis de Normalització lingüística i els cursos de català que es porten a terme a la zona.

2.4.3. Alumnat nouvingut

El centre garanteix a l’alumnat nouvingut una atenció individualitzada en català,

coordinada per l’equip psicopedagògic i la CAD. En el Pla d’Acollida es detalla el

procediment a seguir amb l’alumnat nouvingut perquè la integració al centre i el

coneixement de la llengua catalana sigui el més satisfactòria possible. Aquest protocol

inclou entrevistes amb el psicopedagog i el futur tutor , proves de nivell i personalitat...

Assegura també l’atenció individualitzada de l’alumne fins a aconseguir un nivell de

competència lingüística acceptable en l’ús real de la llengua. La metodologia emprada és

activa i significativa amb l’entorn i es basa en els mètodes de la comunicació oral

2.4.4.1. El pla de formació de centre en temes lingüístics

2.4.5.1. Coordinació cicles i nivells

L'equip directiu conjuntament amb el Departament de llengües traça les línies bàsiques

de la formació al centre, entesa aquesta com una eina de renovació metodològica i de

reflexió sobre el fet d'ensenyar. La formació permanent del professorat té com a objectiu

l'actualització de les metodologies i dels aspectes curriculars. Un cop avaluades les

necessitats del centre es planifiquen les actuacions de formació en les quals hi participa

tot el claustre. Aquest pla de formació fa referència a les diverses etapes que

s'imparteixen. Per realitzar les activitats de formació el centre participa en els plans de

formació de zona organitzats per l'ICE i el Serveis Educatius, així com assessoraments i

cursos de contractació privada



2.4.5.2. Estructures lingüístiques comunes

El fet que el centre, seguint la normativa vigent, tingui configurades les dues llengües

oficials com una sola àrea, amb l'objectiu d'evitar les repeticions i afavorir la transferència

d’aprenentatges entre elles, fa que sigui necessària la coordinació general de tot el centre

en quant al tractament d'aquestes dues llengües. Aquesta coordinació té com a tasca

seleccionar objectius, continguts,metodologia,delimitar quines seran les estructures

comunes de les dues llengües, que s'han de fer en català, i programar les activitats de

compensació, en castellà, de les hores d'estructures comunes que es fan en català. A

l'etapa d'infantil i primària el responsable és el cap d'estudis juntament amb els

coordinadors de cicle i a secundària el departament de llengües.

La coordinació dels professionals de l’àrea de llengua ha arribat a un acord en la selecció

de continguts de les estructures lingüístiques comunes, així com en la metodologia i els

material amb els que es treballa. Seguint la normativa vigent aquestes estructures

comunes, s'imparteixen en català

2.4.5.3. Projectes d’innovació

2.4.6. Biblioteca escolar

L'espai de la biblioteca està organitzat com a lloc de consulta general per tot el centre,

per tant trobarem els fons enciclopèdics i bibliogràfic adequats a totes les edats. Aquests

fons de consulta són bàsicament en català. El centre ha optat perquè els fons de ficció,

que ha d'estimular el gust per la lectura a l'alumnat, formin part de la biblioteca d'aula, on

es troben els volums en les diverses llengües curriculars adequats a les edats i les

habilitats dels alumnes del nivell.

2.4.6.1 Accés i ús de la informació

A tots els cicles el centre proposa activitats de recerca d'informació o ampliació de

continguts tant en suports digitals, a la xarxa, com en enciclopèdies i fons bibliogràfics.

El centre disposa de dues aules d'informàtica connectades a Internet i chromebooks i



tablets on els alumnes poden accedir a la xarxa per cercar la informació requerida.

Tanmateix tots els ordinadors disposen de filtres que regulen i acoten l'accés a

continguts no recomanables.

2.4.6.2. Pla de lectura de centre

La programació del centre contempla dues hores de lectura setmanals en els anomenant

Grups Flexibles de Lectura. Aquests grups flexibles tenen els següents objectius:1.

promoure l'aprenentatge i consolidació de la lectura. 2. L'aprenentatge a través de la

lectura 3. Foment del gust per la lectura. Són grups que s'organitzen segons la progressió

de cada alumne respectant la seva edat i nivell maduratiu. La organització, selecció de

materials i la opció metodològica es coordina entre els professors de l'àrea de llengua i

l'equip psicopedagògic i la CAD. Les lectures d'aquests grups són en llengua catalana

A l’etapa ESO, a part de les lectures preceptives en cada llengua, hi ha establert un espai

anomenat “Club de Lectura” des del qual es fomentar el gust i l’interès per la lectura.

2.4.7.1. Pàgina web del centre

La web del centre és una eina per donar-nos a conèixer a l’exterior i també de

participació de tots els membres de la comunitat educativa. En ella es troba tota la

informació sobre l'escola: documents, programació d'activitats extraescolar, informació

curricular, programació de sortides, horaris, història del centre...S'ha optat per incloure

diversos links que remeten a webs que fomenten la lectura. La web reflecteix el criteri del

centre en quant el tractament de les llengües: és una web en català però no exclou les

altres  llengües curriculars.



2.4.7. Xarxes socials i  comunitats virtuals

Un dels espais de la pàgina web del centre és la Intranet Google classroom, un espai de

treball només obert per a docents i per l’alumnat, al qual també hi poden accedir les

famílies de l’alumnat. És un espai virtual on l’alumnat hi troba tota la informació

necessària per seguir les classes i les tasques diàries i una eina de comunicació de la

comunitat educativa.

Per què fa a les xarxes socials, (Facebook, Instagram…) són l’eina amb la que mostrem el

món el dia a dia del nostre centre. A les xarxes socials reflectim els nostres usos

lingüístics ja que les publicacions es fan majoritàriament en català, però, si la publicació

es refereix a una activitat en llengua anglesa, francesa o de castellà, es fa en aquestes

llengües.



ANNEX 1. MATÈRIES I LLENGÜES D’APRENENTATGE.

PRIMÀRIA
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1r A 3 2 3 2 2 4 2 3 1 2 1 1.5 1 27.5

1r B 3 2 3 2 2 4 2 3 1 2 1 1.5 1 27.5

2n A 3 2 3 2 2 4 2 3 1 2 1 1.5 1 27.5

2n B 3 2 3 2 2 4 2 3 1 2 1 1.5 1 27.5

3r A 3 2 3 2 2 4 2.5 3 1 2 1 1 1 27.5

3r B 3 2 3 2 2 4 2.5 3 1 2 1 1 1 27.5

4t A 3 2 3 2 2 4 2.5 3 1 2 1 1 1 27.5

4t B 3 2 3 2 2 4 2.5 3 1 2 1 1 1 27.5

5è A 3 2 3 2 2 1.5 4 2 3 1 2 1 1 27.5

5è B 3 2 3 2 2 1.5 4 2 3 1 2 1 1 27.5

6è A 3 2 3 2 2 1.5 4 2 3 1 2 1 1 27.5

6è B 3 2 3 2 2 1.5 4 2 3 1 2 1 1 27.5

H

CAT

ALÀ

H

CAS

TELL

À

H

AN

GL

ÈS

H

FRA

NC

ÈS

TOT

AL

1r A 21.5 2 4 0 27.5

1r B 21.5 2 4 0 27.5

2n A 21.5 2 4 0 27.5

2n B 21.5 2 4 0 27.5

3r A 20.5 2 5 0 27.5



3r B 20.5 2 5 0 27.5

4t A 19.5 2 6 0 27.5

4t B 19.5 2 6 0 27.5

5è A 20.5 2 4 1 27.5

5è B 20.5 2 4 1 27.5

6è A 20.5 2 4 1 27.5

6è B 20.5 2 4 1 27.5

ESO

MATÈRIES 1R 2N 3R 4T

Llengua catalana CATALÀ CATALÀ CATALÀ CATALÀ

Llengua castellana CASTELLÀ CASTELLÀ CASTELLÀ CASTELLÀ

Llengua anglesa ANGLÈS ANGLÈS ANGLÈS ANGLÈS

Matemàtiques CATALÀ CATALÀ CATALÀ CATALÀ

Ciències Naturals CATALÀ CATALÀ CATALÀ CATALÀ

Biologia i geologia CATALÀ CATALÀ CATALÀ CATALÀ

Ciències socials CATALÀ CATALÀ CATALÀ CATALÀ

Educació visual i
plàstica

CATALÀ CATALÀ CATALÀ CATALÀ

Música CATALÀ CATALÀ CATALÀ CATALÀ

Educació física ANGLÈS ANGLÈS ANGLÈS ANGLÈS

Tutoria CATALÀ CATALÀ CATALÀ CATALÀ

Matèries optatives CATALÀ CATALÀ CATALÀ CATALÀ




