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1.- PRÒLEG 
 
 
El nostre centre té com objectiu el treball de la competència lingüística entesa com la 
base perquè els alumnes puguin comunicar-se i puguin afrontar els reptes de la societat 
plural, multilingüe i multicultural del segle XXI.  
 
Per tant treballem perquè els nostres alumnes assoleixin la competència lingüística en 
català, en castellà i anglès, així com altres que voluntàriament vulguin aprendre com el 
francès o el xinès. 
 
El respecte per la diversitat lingüística i el desig d'aprendre noves llengües és un valor 
molt positiu.  
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1.- ANÀLISI DE CONTEXT 

 

Valoració del context sociolingüístic del centre i del seu entorn 

 

L'oferta educativa de l'Escola Pia de Caldes es troba situada al municipi de Caldes de 
Montbui, un poble amb 17.797 persones (dades IDESCAT 2021). 

 

 
 

Les llengües que s’utilitzen majoritàriament al municipi i els entorns són el català, el 
castellà i amb un % molt més baix les llengües que utilizen els nouvinguts els darrers anys 
(xinès, rus, armeni,. 

 

 
 

Les nacionalitats a l’escola:  Alumnat estranger: 27 / 2,28%  Alumnat total: 1.183 

 

Rússia 4   Armènia: 3  Xina: 3 Equador: 3 Itàlia: 3 Colòmbia: 2 

Marroc: 2 Paquistan: 1 Argentina: 1 Rep. Dominicana: 1  Regne Unit: 1 

Georgia: 1  Polònia: 1 Bulgària: 1 

 

Hi ha molts alumnes però que els seu origen també està a aquests països però ara estan 
nacionalitzats i no surten en aquestes dades. 

 



 
  

GNO50ED01 REV: 03/22 

5 

 

 

Hi ha també un gran nombre de famílies que tenen els seus orígens altres zones 
d’Espanya a les immigracions dels anys 60-70 i que tenen un ús de la llengua castellana 
dins l’àmbit familiar.  

 

L’escola té un projecte educatiu que engloba les etapes d'Infantil, Primària, ESO i 
Batxillerat. Hi ha un total 1.183 alumnes.  

 

La llengua vehicular de l’escola és el català. La nostra escola té una llarga tradició en l'ús 
del català com a llengua vehicular i de comunicació. A causa de l'impuls dels equips 
directius, dels equips de mestres i del context social de la nostra població. Ha servit per 
integrar tant el personal docent com l'alumnat procedent d'altres zones del país. Avui es 
en les circulars, avisos i informacions a les famílies, en els informes de les notes, en les 
xerrades informatives, a les xarxes, reunions de famílies o mestres i en l'activitat 
acadèmica en general i en tota la comunicació per correu electrònic i internet.  

 

En cas de famílies que s'adrecen a l'escola desconeixen la llengua catalana es fa l'acollida 
en la llengua vehicular d'aquests i es posen els mecanismes adients perquè l'alumnat 
s'integri el més ràpidament possible utilitzant el català com a llengua: Hores de reforç, 
pla d'acollida, voluntariat són exemples dels mitjans utilitzats. 
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2.- INDICADORS D’APRENENTATGE DE LES LLENGÜES  

 

Bagatge lingüístic de l’alumnat i les seves necessitats 

individuals vinculades als seus resultats acadèmics 

 

L'alumnat assoleix bons i elevats nivells a les Competències Bàsiques en català, castellà i 
anglès. 

 

Resultats 6è de primària curs 20-21 
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Resultats 4t d’ESO curs 20-21 
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3.- TREBALL CURRICULAR AL’AULA  

 

Total horari de les llengües catalana i castellana: 
 

MATÈRIA CURS 
HORES 

COMUNES 
HORES 

DEDOBLADES 
INTERDISCIPLINAR 

HORES 
TOTALS ANY 

LLENGUA 
CATALANA 

 

 
I3 

 A Infantil les activitats que es realitzen tenen un caràcter lúdic de 
manera que l’aprenentatge de la llengua catalana i castellana es 
produeix de manera indirecta, natural i no conscient. Es creen 
situacions motivadores, funcionals i significatives que afavoreixen la 
comunicació oral, la participació i potencien la socialització i la intenció 
educativa, creant la necessitat de comunicar entre l’alumnat.   

 
I4 

 
I5 

1r Prim 2 1 1 SUMMEM 140 

2n Prim 2 1 1 SUMMEM 140 

3r Prim 2 1 1 SUMMEM 140 

4t Prim 2 1 1 SUMMEM 140 

5è Prim 2 1 1 SUMMEM 140 

6è Prim 2 1 1 SUMMEM 140 

1r ESO 2 GRUP FLEXIBLE  1 SUMMEM 105 

2n ESO 2 GRUP FLEXIBLE  1 SUMMEM 105 

3r ESO 2 GRUP FLEXIBLE  1 SUMMEM 105 

4t ESO 2 GRUP FLEXIBLE  1 SUMMEM 105 

1r BATX 2   70 

2n BATX 2   70 

 
 
HORES COMUNES: Hores amb tot el grup classe. 
HORES DEDOBLADES: El grup es divideix en 2 o entren 2 professors/es a l’aula. 

ALTRES MATÈRIES: Dins la franja SUMMEM de treball interdisciplinari i a les rutines diàries (infantil i 
primària): Lectura. 
 
 

MATÈRIA CURS 
HORES 

COMUNES 
HORES 

DEDOBLADES 
INTERDISCIPLINAR 

HORES 
TOTALS ANY 

LLENGUA 
CASTELLANA 

 

P3  A Infantil les activitats que es realitzen tenen un caràcter lúdic de 
manera que l’aprenentatge de la llengua catalana i castellana es 
produeix de manera indirecta, natural i no conscient. Es creen 
situacions motivadores, funcionals i significatives que afavoreixen la 
comunicació oral, la participació i potencien la socialització i la intenció 
educativa, creant la necessitat de comunicar entre l’alumnat.   

P4 

P5 

1r Prim 1,5 1 1 SUMMEM 122,5 

2n Prim 1,5 1 1 SUMMEM 122,5 

3r Prim 1,5 1 1 SUMMEM 122,5 

4t Prim 1,5 1 1 SUMMEM 122,5 

5è Prim 1,5 1 1 SUMMEM 122,5 

6è Prim 1,5 1 1 SUMMEM 122,5 

1r ESO 3 GRUP FLEXIBLE   105 

2n ESO 2 GRUP FLEXIBLE  1 SUMMEM 105 

3r ESO 2 GRUP FLEXIBLE  1 SUMMEM 105 

4t ESO 2 GRUP FLEXIBLE  1 SUMMEM 105 

1r BATX 2   70 

2n BATX 2   70 
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HORES COMUNES: Hores amb tot el grup classe. 
HORES DEDOBLADES: El grup es divideix en 2 o entren 2 professors/es a l’aula. 

ALTRES MATÈRIES: Dins la franja SUMMEM de treball interdisciplinari i a les rutines diàries (infantil i 
primària): Lectura. 

 

 
 

MATÈRIA CURS 
HORES 

COMUNES 
HORES 

DEDOBLADES 
ALTRES 

MATÈRIES 
MATÈRIES 

HORES 
TOTALS 

ANY 

LLENGUA 
ANGLESA 

 

P3 3  0,5 BREAKFAST (1) 122,5 

P4 3    105 

P5 3    105 

1r Prim 2,5  1,83 MEDI/ PLÀSTICA/ SUMMEM (2) 151,55 

2n Prim 2,5  1,83 MEDI/ PLÀSTICA/ SUMMEM 151,55 

3r Prim 2,5  1,83 MEDI/ PLÀSTICA/ SUMMEM 151,55 

4t Prim 3,5  1,83 MEDI/ PLÀSTICA/ SUMMEM 186,55 

5è Prim 3  1,83 MEDI/ PLÀSTICA/ SUMMEM 151,55 

6è Prim 3,5  3 MEDI/ PLÀSTICA/ ED FÍSICA/SUMMEM 227,5 

1r ESO  2 2,6 (3 

OPTATIVES 
POSSIBLES 1 

HORA) 

 2 OPTATIVA/SUMMEM / 1TR 
MÚSICA 

161 

2n ESO 4 GRUP 

FLEXIBLE 
 2,6 2 OPTATIVA/SUMMEM 231 

3r ESO 3 GRUP 
FLEXIBLE 

 1,6 1 OPTATIVA/ SUMMEM 161 

4t ESO  2 2 PROJ. RECERCA /SUMMEM 140 

1r BATX 3    105 

2n BATX 3    105 

 
(1) BREAKFAST: Activitat de voluntariat pel batxillerat i que consisteix en assistir una vegada a la 

setmana a P3 i esmorzar amb aquest alumnes en anglès. 
(2) SUMMEM 

 

La segona llengua estrangera és el francès i s’inicia a partir de 1r d’ESO i fins a 4t d’ESO 
com a matèria optativa. 

 

MATÈRIA CURS 
HORES 

COMUNES 
HORES 

DEDOBLADES 
ALTRES 

MATÈRIES 
HORES 

TOTALS ANY 

LLENGUA 
FRANCESA 

 

1r Prim     

2n Prim     

3r Prim     

4t Prim     

5è Prim     

6è Prim     

1r ESO 2   70 

2n ESO 2   70 

3r ESO 2   70 

4t ESO 2   70 

1r BATX     

2n BATX     
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4. OFERTA DE LLENGÜES ESTRANGERES 
 

Primera o primeres llengües estrangeres 

 

La primera llengua estrangera a l’escola és l’anglès. S’inicia a P3. 

La segona llengua és el francès i s’inicia a 1r de l’ESO. 

Extraescolarment s’ofereix xinès i alemany. 

 

La llengua s’ensenya a la matèria de llengua estrangera i a altres matèries on s’utilitza la 
llengua anglesa. 

 

Aprenentatge de la llengua estrangera 

 
A l'educació infantil l'idioma estranger (anglès) s'inicia a P3 a nivell oral. Les metodologies 
d’aprenentatge són pròpies d'aquesta etapa: de manera globalitzada amb les cançons, el 
joc, la música, el conte, els nens i nenes tenen el primer contacte amb l'anglès. La 
dedicació horària és de 3 hores setmanals i l'imparteix el professorat que té una 
competència professional adequada per aquesta matèria.  
 
A P3 són 3 hores setmanals de professorat nadiu i a P4 i P5 3 hores una de les quals és 
amb professorat nadiu. 

 

A P3 s'introdueix la nova llengua de forma només oral i lúdica. Es treballa a partir de 
contes, jocs i cançons. El mètode més utilitzat és el TPR que s'adapta a les rutines 
quotidianes.  

 

A Cicle Inicial l'eix vertebrador de cada tema és un conte i a partir d'aquí s'aprenen les 
estructures lèxiques i semàntiques. Es comença a introduir a final de cicle algun mot 
escrit.  

A Cicle Mitjà i superior l'eix vertebrador és una història. A 3r es comença una llibreta de 
vocabulari que serveix com a diccionari i es manté fins a 6è. A 4t comencen els grups 
heterogenis i s'introdueixen tècniques d'expressió més elevades primer a nivell oral i 
després a nivell escrit.  

 

Altres assignatures: 

Primària:  

Plàstica: s’utilitza una llengua cada trimestre. Un trimestre el català, el castellà i l’anglès i 
el professorat es canvia. 

SUMMEM: Atots els itineraris hi ha activitats en català, castellà i anglès.  

Educaicó Física: a 6è de primària és en anglès. 

 



 
  

GNO50ED01 REV: 03/22 

11 

 

Biblioteca: Cada curs té la seva biblioteca d’aula i s’exigeix a l’alumnat que llegeixi un % 
de llibres en aquesta llengua  

 

 

A ESO s'introdueixen dramatitzacions, realització de projectes. A tots els cursos es 
reforcen les estructures, el vocabulari amb l'ajut de suport informàtic, audiovisuals. Es 
reforça amb professorat de suport els listenings i speakings. 

 

AICLE 

 

La llengua estrangera s’utilitza a altres matèries o espais per crear la necessitat 
d’utilitzar-la i per desvincular-la exclusivament de l’àrea específica. 

 

Les àrees on s’utilitza també l’anglès són el Coneixement del Medi, la Visual i Plàstica, 
l’Educació Física, les Ciències, la Música i la franja interdisciplinària del projecte 
SUMMEM. 

 

 

 

 

ACREDITACIONS EN LLENGÜES ESTRANGERES 

 

 

ANGLÈS 

 

Proves Cambridge 

 

 

Es realitzen proves de Cambridge per determinar el nivell de l’alumnat i poder fer grups 
heterogenis a primària i agrupacions flexibles a l’ESO. 

 

L’alumnat es presenta extraescolarment a proves oficials de Cambridge per acreditar 
nivell. 

 

BATXILLERAT DUAL 

 

 

 

 

 

L´escola ofereix la possibilitat d’acreditar una doble titulació del batxillerat en espanyol i 
americà (USA). L’alumnat que s’inscriu voluntàriament ha de fer 6 crèdits en 2, 3 o 4 anys 
amb l’empresa ACADÈMICA a través d’una highschool americana. Tots el estudis són on-



 
  

GNO50ED01 REV: 03/22 

12 

 

line. L’escola ofereix un coordinador/a que supervisa la feina feta, 
 

Proves DELF 

 

Es realitzen proves DELF a l’Escola Oficial d’Idiomes de Granollers. 
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ESTADES A L’ESTRANGER 
 

INTERCANVIS 

 

L’Escola realitza anualment: 

 Un intercanvi amb una escola de la població alemanya de Taunusstein, a prop de 
Frankfurt. L’estada té una durada de 9 dies a Alemanya i 9 dies a Catalunya amb 
famílies acollidores. L’estada és de 25 alumnes com a màxim. 

 Un intercanvi amb una escola de França, concretament de la ciutat d’Orleans. 

 

ESTADES A L’ESTIU 

 

Hi ha la possibilitat de fer estades a l’estiu al Regne Unit conjuntament amb altres Escoles 
Pies. Hi ha dos formats per a l’alumnat de 9 a 14 anys en residències o de 13 a 17 anys en 
famílies. 

 

 
 

TRIMESTRE AL CANADÀ 

 

Hi ha la possibilitat de fer un trimestre d’un curs de l’ESO al Canadà en famílies.  
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CASAL D’ESTIU / SUMMER CAMP 
 

L’escola disposa d’un SUMMER CAMP que gestiona amb una empresa externa oferint 
activitats durant l’estiu en anglès. 

 

 
 

 

ALTRES OPCIONS DE TREBALL DE L’ANGLÈS 
 

SERVEI DE MENJADOR 

 

Al servei de menjador de primària hi ha 2 monitors de llengua anglesa i que utilitzen 
aquesta com a via de comunicació. 

 

ENGLISH DAY 

 

Diada temàtica que es realitza en llengua anglesa amb la col·laboració de famílies que 
parlen aquesta llengua. 
 

Activitats extraescolars: 
 
Anglès des de P3 fins a 6è de primària. 
Anglès de 1r a 4t d’ESO. 
Anglès preparacions per la consecució dels nivells de Cambridge: PET, FIRST I ADVANCED 
Xinès per a primària i secundària. 
 
Colònies en anglès: 
 
A 6è de primària i 2n d’ESO. 
 
Story Time: 
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L’hora del conte en anglès que es fa alguns divendres en finalitzar l’horari escolar gràcies 
a famílies, professorat i alumnat. Es tracta d’explicar contes en anglès i posteriorment fer 
unes activitats. 
 
 

5.- COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA DEL PROFESSORAT  
 

El professorat de l’escola té una titulació que li permet impartir les classes en català i en 
castellà. 

 

També hi ha un grup de professorat especialista en aquestes llengües: 

Filologia catalana. 

Filologia Castellana. 

 I hi ha un grup de professorat amb titulacions per impartir altres llengües: 

Llengua anglesa a primària. 

Llengua anglesa a secundària. 

Llengua francesa a secundària. 

Llengua llatí a secundària. 

A les l’horari de les activitats complementàries s’incorpora professorat nadiu per impartir 
tallers i activitats en anglès. 

 
RECURSOS I ACCIONS COMPLEMENTÀRIES 

 

AUXILARS DE CONVERSA 
 
L’escola compta amb uns nois/noies d’entre 18 i 26 anys que venen d’un paía anglosaxó i 
que ajuda al professorat en l’speaking en llengua anglesa.  Aquests alumnes en 
pràctiques aprenen la llengua castellana amb el que hi ha una reciprocitat. 
 
Els auxiliars viuen en famílies que els acullen voluntàriament durant un trimestre. 
Aquestes famílies s’inscriuen a un formulari que els proporciona l’escola. Si hi ha més 
candidats que possibilitats es fa un sorteig. 
En cas que una família que ja ha tingut un auxiliar vulgui repetir haurà d’esperar que no 
hi hagi famílies candidates. 
 
PROFESSORAT D’EXTRAESCOLARS I HORES COMPLEMENTÀRIES 
 
Es vetllarà perquè tinguin la millor titulació i experiència per impartir aquests cursos, El 
professorat farà una programació com la resta del professorat docent. 
 
ALUMNAT VOLUNTARI 
 
LÈCXIT. El programa lècxit d’ajuda a l’alumnat amb dificultat amb la lectura compta ab 
voluntariat com ara famílies, alumnat de l’escola i fora de l’escola o altre tipus de 
voluntariat. 
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6.- OBJECTIUS EN RELACIÓ A L’APRENENTATGE i l’ÚS DE LES LLENGÜES 

 
Aprenentatge competencial 
 
6.1 Potenciar la llengua Oral 
 
El centre potencia l'expressió oral en totes les seves modalitats. La programació abarca 
totes les formes de discurs (entrevista, conversa, dramatització, argumentació...) 
seqüenciades per tal que el llarg de les diferents etapes quedin totes treballades. 
L'alumne té moment en els que pot expressar les seves pròpies vivències i preferències 
així com moment per parlar de tot allò que influeix en el seu entorn. Es fan resums de 
llibres de lectura i es prioritza l'aprenentatge i l'enriquiment de vocabulari. En d'altres 
matèries s'aprofita per fer exposicions orals del propi treball i d'allò que s'ha après. 
Quan es treballa per projecte l'expressió oral n'és una de les premisses. L'escola disposa 
d'una eina on es defineixen els procediments que ha de assolir l'alumnat; l'expressió 
oral és un d'aquests procediments. A tutoria es dóna l'oportunitat que tot l'alumnat faci 
les argumentacions seguint unes pautes marcades. En alguns cicles es treballa la 
dramatització. 
 
6.2 Potenciar la llengua escrita  
 
El centre potencia també l'expressió escrita en totes les seves modalitats. La 
programació abraça moltes formes de discurs (recepta, anunci, carta, narració, 
poema,...) seqüenciades per tal que al llarg de les diferents etapes quedin totes 
treballades. No cal dir que l'expressió escrita es treballa en gairebé totes les matèries i 
tots els professors de qualsevol àrea s'hi impliquen per tal que s'assoleixi el màxim 
rendiment. Es fan uns tallers de llengua en grups reduïts on es més fàcil de treballar, de 
resoldre dubtes, de vetllar per l'ortografia. També el suport informàtic és una eina 
utilitzada per l'autocorrecció i reflexió sobre el propi escrit. Es fomenta la participació 
en alguns concursos literaris per tal de prioritzar la millora de les produccions i per fer 
l'escriptura més significativa. A cicle superior es fa un diari propi amb tot el què s'ha 
treballat al llarg del curs. A l'ESO s'ha creat el Club de Lectors i Escriptors. Tot això ens 
vol portar a donar valor als treball. 
 
6.3. Relacionar la llengua oral i la llengua escrita 
 
Les habilitats lingüístiques format un paquet que cal treballar conjuntament. Des de 
l'expressió escrita, fins l'oral fins totes aquelles aplicacions d'ús quotidià i on es puguin 
posar en pràctica aquestes formes d'expressió: el teatre, l'exposició oral, ètc. No es 
poden desvincular les diferents formes d'expressions lingüístiques perquè la 
comunicació és un tot. 
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6.4 La llengua en les diverses àrees  
 
En el nostre centre es vetlla en totes les àrees l'aspecte d'expressió i comprensió de la 
llengua. Cada docent en la seva matèria fa un seguiment de l'expressió escrita i la 
comprensió dels seus alumnes. 
 
 
 

7.- CRITERIS METODOLÒGICS I ORGANITZATIUS PER A L’APRENENTATGE DE LES 
LLENGÜES 

 

7.1 Criteris organitzatius 

Per poder atendre millor a les necessitats de l’alumnat l’escola té diferents models 
d’organització: 

 Grups aula 

 Desdoblament de grups en català i castellà. 

 Agrupacions flexibles. 

 Matèries optatives 

7.2 Departaments 

Hi ha un departament de llengües que vetlla per la coherència de l’aprenentatge de les 
llengües al centre. 

7.3 Continuïtat i coherència entre cicles i nivells  

El centre disposa de materials que concreten aspectes metodològics i organitzatius 
elaborats pel claustre. Les programacions de cada unitat didàctica concreten els criteris 
d'avaluació i són elaborats conjuntament amb el professorat que imparteix 
l'assignatura. Existeixen, marcats en el calendari de reunions, diferents moment de 
traspàs d'informació. 

A l'iniciar el curs hi ha una reunió on es dedica al traspàs d'informació i on hi són 
convocats tots els professors que impartiran classe en aquell grup. Això es fa tant a 
nivell d'etapa com entre les diverses etapes. Hi ha una carpeta amb informació del grup 
i de cada alumne de la que també es fa el traspàs. 

A llarg del curs hi ha reunions entre les diferents etapes i inter-intracicles per analitzar 
els aspectes que funcionen i els que caldria millorar. 
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7.4 Atenció a la diversitat 

La diversitat en la llengua pot venir donada per diferents aspectes: 

 Nouvinguts amb desconeixement de les dues llengües. 

 Nouvinguts hispans amb desconeixement del català. 

 Alumnat amb trastorns d’aprenentatge: TDA, Dislèxies.. 

 Alumnat amb baixes capacitats. 

S’intentarà atendre a tot l’alumnat des de la inclusió dins l’aula.  

L'arribada d'un alumne nouvingut a l'escola porta a una recollida d'informació, un 
posterior anàlisis i una presa de decisions que van des de la integració de l'alumne a 
l'aula fins el tractament de cadascuna de les àrees, passant per hores de reforç de la 
llengua... 

Caldrà un professorat de reforç i l’ajuda de voluntariat donat que no tenim aula 
d’acollida. 

7.5 Materials didàctics  

L’escola utilitza diferents materials didàctics: 

 Material elaborat pel professorat. 

 Plataformes digitals. 

 Llibres. 

 Material multimèdia: 

L'escola vetlla per l’ús dels recursos TIC i anima a usar les TIC a les aules. La utilització 
del canó com a recurs per exposar qualsevol contingut i la utilització d’ipads, portàtils i  
aules d'informàtica de l'escola han augmentat molt considerablement.  

El programari que hi ha en els ordinadors de l'escola és bàsicament tot en català. 

7.6 Presentació de materials 

Les presentacions es faran en català a excepció de les àrees específiques o si el 
professorat autoritza a que sigui en un altre llengua. La interdisciplinarietat a l’aula ha 
d’ajudar a la utilització de fonts en diferents llengües. 

 

7.7 L’avaluació del coneixement de la llengua 

Com escola hem treballat i ens hem format perquè l'avaluació sigui una activitat 
reguladora del procés l'aprenentatge dels alumnes. Es preveuen diferents tipus 
d'avaluació: autoavaluació, heteroavaluació, coavaluació, individual, col·lectiva. Es 
promou la utilització de diferents instruments per poder valorar el procés 
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d'aprenentatge així com pautes i criteris per regular el procés. Hi ha estratègies comuns 
per fer conscient a l'alumne de quin moment es troba del seu aprenentatge. 

Els resultats de l'avaluació són un punt important a l'hora d'establir les pautes de 
millora i objectius que ens proposem cada curs com a centre, cal però, seguir-hi 
treballant. 
 
7.8 Recursos d’aprenentatge de la llengua estrangera 
 
És habitual des de fa uns anys que el departament d'idioma faci ús dels recursos 
tecnològics dels que disposa l'escola. primer van ser els DVD's que serveixen com a 
suport dels "listening", la projecció de pel·lícules o documentals, les activitats que 
proposen les editorials en aquest format, i treballant a l'aula. Actualment molts recursos 
venen associats a la informàtica: pàgines web amb moltes propostes didàctiques, 
materials DVD que treballa l'alumne individualment a l'aula d'informàtica (amb els seus 
propis auriculars). També algunes editorials ofereixen intranets pròpies i una entrada a 
l'alumnat de l'escola. 
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8.- LA LLENGUA CASTELLANA 

 
La realitat sociolingüística de la nostra escola està formada per un alumnat catalano-
parlant i castellano-parlant però que coneix i utilitza el castellà com a eina de comunicació 
amb familiars i amics. Això fa que el punt de partida del procés d'ensenyament-
aprenentatge del català i el castellà sigui pràcticament el mateix i pugui desenvolupar-se 
en paral·lel.  
 
Per tal que això funcioni el Departament de Llengües (català i castellà) fa una feina molt 
important de selecció i seqüenciació de les matèries d'aquestes dues àrees, per nivells. 
Alhora, això permet tenir una visió en vertical de tot el currículum de llengües. A 
Secundària, a més a més, hi ha una coordinació imprescindible entre el professorat de 
català i de castellà per cursos, per tal d'evitar duplicitats i, sobretot, permetre establir la 
seqüenciació cronològica temporal en el procés d'ensenyament de determinats 
continguts. 
 
En moltes ocasions els grups es divideixen en dos (primària) per poder fer una meitat en 
català i l’altra en castellà i després a l’inrevés. 
 
 
8.1 Llengua oral 
 
Dins del procés d'ensenyament-aprenentatge de totes les llengües que s'imparteixen a 
l'escola (català, castellà i llengües estrangeres) hi ha una part important del temps 
destinat a adquirir la competència oral de cadascuna d'aquestes llengües. En la 
programació específica de cada curs hi trobem activitats d'aula que tenen aquesta 
finalitat: lectures en veu alta, escenificacions, roll-playings, és a dir, tot un conjunt 
d'accions que permeten posar en pràctica el que prèviament s'ha introduït teòricament. A 
tot això cal afegir-hi un seguit d'activitats fora de l'aula: assistència a representacions 
teatrals, escenificacions o lectures d'obres clàssiques de la literatura castellana i posada 
en escena d'obres creades pel propi alumnat que permeten l'aprenentatge de l'expressió 
oral d'aquesta llengua en un context diferent i molt més engrescador. L'objectiu és 
aconseguir un alumnat que assoleix totalment la competència oral de la llengua 
castellana. 
 
8.1 Llengua escrita 
 
Per aconseguir que l'alumnat assoleixi la competència escrita de qualsevol llengua, i per 
tant, també de la llengua castellana, l'escola, en tots els cursos, treballa a dos nivells: 
fomentar la lectura i plantejar activitats engrescadores que facin necessària l'expressió 
escrita. Per fomentar el gust per la lectura cada any s'estableix un pla de lectures 
obligatòries amb una tria molt acurada dels llibres. S'intenta buscar aquells que connectin 
amb la sensibilitat de l'alumnat per cada curs en concret i a més a més s'ofereixen 
activitats que complementin aquesta lectura com pot ser la visita de l'escriptor. Tots 
aquests llibres serviran com a base teòrica dels futurs escrits que es plantejaran a 
l'alumnat i que hauran de reproduir, reescriure o reinventar. La participació en concursos 
literaris juga un paper important en el procés d'ensenyament-aprenentatge de la llengua 
escrita com a element motivador. 
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8.2 Castellà àrees no lingüístiques 
 
 
El nostre centre només imparteix en castellà les hores corresponents a la matèria de 
llengua castellana.  
A més de les àrees lingüístiques de llengua castellana: 

 Plàstica (primària): 1 trimestre en castellà 

 SUMMEM. Projecte interdisciplinari: Franja en castellà dins el 25% de les hores 

 Materials en castellà en les consultes 

 Pla lector: Racons de lectura de contes a càrrec d'alumnes de cursos superiors,  

 Visionat de pel·lícules en castellà. 

 3r d'ESO la realització d'un intercanvi d'alumnes alemanys que estan aprenent 
castellà i per tant les dues úniques llengües utilitzades en aquest intercanvi són el 
castellà i l'anglès 4t d'ESO la realització d'un programa radiofònic, en la ràdio local, 
en castellà.  

 Com a complement per tal de donar un reforç a aquell alumnat que ho necessita 
s'ofereix, dins dels blocs de matèries optatives a 1r i 3r d'ESO, alguna matèria 
optativa de llengua castellà. Concretament a 1r d'ESO és un taller d'ortografia i a 
3r d'ESO és la creació d'un diari en castellà. D'aquesta manera podem donar 
resposta a les dificultats o mancances que poden presentar alguns alumnes en 
aquesta matèria. 

 No cal dir que, com en totes les altres àrees, hi ha un nombre important de classes 
de llengua castellana que es porten a terme a les aules d'informàtica aprofitant els 
diferents recursos que trobem a la xarxa. 
 

Totes aquelles activitats que es porten a terme fora de l'aula són, normalment, elements 
engrescadors que potencien positivament qualsevol aprenentatge. És per això que en el 
procés d'assoliment de les competències comunicatives en aquesta llengua l'escola ha 
buscat aquests complements.  
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10.  ÚS NO SEXISTA DEL LLENGUATGE 
 
 
De manera conscient els comunicats, escrits, publicacions, etc., utilitzen en un llenguatge 
que inclogui homes i dones, nois i nois, nens i nenes. O bé s'utilitza la doble fórmula, 
masculí i femení o noms col·lectius que incloguin els dos sexes. Als escrits a les famílies, 
s'utilitza aquest substantiu "família" o bé es parla de pares i mares. L’AFA de l'escola va 
fer un canvi d'estatuts on va incloure “Famílies” en les seves sigles per incloure tots tipus 
de relacions familiars com a membres de la seva associació. 
 
 
11.  COMUNICACIÓ EXTERNA 
 
 
La llengua habitual en tota la comunicació externa és el català. Davant els casos que no 
entenen la llengua catalana (nouvinguts) es fa una explicació a la família del que allà es 
comunica o bé a través del professorat o bé des de la secretaria de l'escola.  
A les famílies que no entenen els comunicats en català, hi ha la possibilitat de fer una 
traducció per part del professorat o de secretaria dins el període que considerem 
d'acollida. Posteriorment totes les informacions es rebran en català. 
 
12.  ALUMNAT NOUVINGUT 
 
El català és la llengua de comunicació amb l'alumnat nouvingut. Tota la comunitat 
educativa utilitza aquesta llengua. Hi ha un pla d'acollida que facilita la integració en 
aquesta llengua gràcies a les atencions individualitzades que fa el professorat de reforç. 
Igualment els voluntaris per la llengua de l'escola format per alumnat d'ESO i batxillerat 
intervé en horari no lectiu per avançar aquests procés d'aprenentatge. 
 
A l'alumnat nouvingut que no té cap coneixement d'ambdues llengües; català i castellà, se 
li fa una immersió lingüística en català per tal de garantir l'assoliment d'uns mínims que 
permetin la interacció amb el professorat i la resta de l'alumnat. Aquesta immersió 
lingüística es porta a terme fora de l'aula, amb una atenció individualitzada (una part de la 
jornada lectiva) i quan s'assoleixen aquests mínims es reintrodueix a l'aula. En tot aquest 
procés, tant el professorat que porta a terme aquesta immersió, com el que està a l'aula, 
utilitza totes les eines de les que disposa per establir comunicació amb l'alumne i dins 
d'aquestes eines, lògicament hi trobem la llengua castellana. De normal ens trobem amb 
alumant nouvingut que no té cap coneixement en llengua catalana però sempre, sigui 
quin sigui el país d'origen, hi ha algun coneixement de la llengua castellana ( si més no, a 
nivell familiar). El professorat que intervé amb aquests alumnes ho aprofita i ho potencia. 
 
L'escola té un servei de voluntariat de l'alumnat que treballa amb els nouvinguts 
l'expressió oral en català. Aquest espai de conversa surt del temps lliure del que disposa 
l'alumnat un cop finalitzen les classes. Aquesta activitat de voluntariat té com a objectiu 
ajudar en la integració de l'alumnat immigrat i avançar en la llengua del coneixement i 
comunicació a l'aula. Algunes famílies de l'escola també participen com a voluntaris de les 
parelles lingüístiques de conversa que es proposen des de l'Ajuntament. 
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La comunitat educativa de l'escola en la comunicació amb les famílies utilitza el català 
com a llengua vehicular però amb els nouvinguts s'adreça en castellà si hi ha problemes 
de comprensió.  
També fa una traducció oral d'aquests documents i escrita si així ho demanen aquestes 
famílies 
 
13.  MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 
L'escola disposa d'una web en català actualitzada periòdicament. A les xarxes s’utilitza el 
català com a llengua de comunicació. Es pot utilitzar altres llengües si es tracta d’informar 
d’una activitat d’aquella matèria o activitat en un altre idioma. 
 
 
14.  FORMACIÓ I SEGUIMENT 
 
El centre disposa d'un protocol per detectar les necessitats formatives. Així docs, planifica 
aquestes formacions d'acord amb les necessitats detectades. L'escola té un Projecte de 
Qualitat per tal de millorar tots els processos que es realitzen dins l'escola tant 
d'aprenentatge, com dels serveis que s'ofereixen (l'ISO 9001:2015 d'empresa de serveis). 
 
Coordinació de nivells i cicles 
 
L'escola disposa d'unes coordinacions per les matèries lingüístiques. A Primària a nivell de 
cicle, excepte l'idioma estranger que té un grup de treball específic. A Secundària hi ha un 
departament de llengües que inclou el català i el castellà i un altre departament de 
llengües estrangeres. Cada grup de coordinació té un cap de departament que dinamitza 
el grup, organitza les trobades, etc.  
 
Hi ha un diàleg entre els membres del departament de llengua segons les llengües per 
treballar les estructures comunes i no fer-ne una repetició. Aquest objectiu s'ha de 
treballar en el departament de llengües o als cicles a primària per fer una bona 
coordinació. 
 
15.  PLA LECTOR I CLUB DE LECTURA 
 
 
L'escola disposa d'un pla de lectura per etapes on es garanteix la lectura de llibres en 
diferents llengües.  
Igualment a l'ESO hi ha un Club de Lectura dirigit pel Cap del Departament de llengües, 
que organitza visites d'escriptors, sopars o berenars literaris,... S'organitzen certàmens 
literaris per impulsar l'escriptura (Jocs Florals). Hi ha dues biblioteques a l'escola amb 
llibres de lectura. 
També hi ha un grup de lectura d’adults format per famílies i personal de l’escola, i també 
per antigues famílies o antics treballadors/es. 
L’escola disposa de dues mediateques, una per infantil i primària i una altra per 
secundària.  Aquestes recullen propostes de lectura en diferents llengües. 
 
 


