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1. INTRODUCCIÓ
1

El Projecte Lingüístic de Centre (PLC ) del Col·legi Cardenal Vidal i
Barraquer és i ha de ser un document de referència per a tota la
comunitat educativa del centre en la presa de decisions organitzatives,
pedagògiques, de relació formal i informal i de contractació de serveis i
activitats en relació al tractament de les llengües. Aquest PLC vol incidir
en els següents punts:
a) el paper de la llengua vehicular i d’aprenentatge, el català com a eix
vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe.
b) el tractament de les altres llengües, tant les curriculars (castellà, anglès,
francès, alemany...) com les de la nova immigració, en els espais
d’educació formal o no formal del centre.
c) els aspectes d’organització i gestió que tinguin repercussió en l’ús
d’aquestes llengües.
L’objectiu fonamental del projecte lingüístic plurilingüe és aconseguir el ple
domini de les llengües oficials catalana i castellana en finalitzar l’ensenyament
obligatori, d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a
l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de les llengües. Cal vetllar pel seu
compliment i fer-ne una concreció anual, de manera que el català i el castellà,
agrupats dins la mateixa àrea, siguin llengües amb les quals l’alumnat pot
comunicar-se d’una manera adequada -tant a nivell oral com escrit- al final dels
estudis, i a més tingui un coneixement adequat i idoni de les llengües
estrangeres estudiades.

En el tractament de les llengües, es consideren els apartats següents:

1

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, en el seu Títol II Del Règim lingüístic del sistema educatiu de
Catalunya e
 stableix el règim lingüístic del sistema educatiu i l’article 14 determina que els centres públics i
els centres privats sostinguts amb fons públics han d’elaborar, com a part del projecte educatiu, un
projecte lingüístic que emmarqui el tractament de les llengües del centre.
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1. L’estructura i els components del PLC com a instrument de la gestió de les
llengües al centre.
2. Els criteris d’introducció i de tractament del català i dels castellà en funció del
context sociolingüístic.
3. Els criteris de relació i complementarietat en el tractament del català i del
castellà.
4. L’àmbit de govern institucional.
5. L’àmbit administratiu.
Els objectius generals del PLC vénen formulats en la legislació vigent i, per tant,
s’hauran d’aplicar en el centre:

1. Garantir, en acabar l’educació obligatòria, el domini equivalent de les
llengües oficials (B2 al final de l’ESO i C1 al final del batxillerat).
2. Garantir un grau de competència suficient en una o dues llengües
estrangeres (B1 al final de l’ESO i B2 al final del batxillerat de la primera
llengua estrangera).
3. Reconèixer i fer presents a les aules i als centres les llengües
familiars dels alumnes d’origen estranger i facilitar-ne l’aprenentatge.
4. Capacitar els alumnes per conviure en una societat multilingüe i
multicultural.
5. Reforçar el paper de la llengua catalana com a llengua vehicular del
sistema educatiu i potenciar-ne l’ús per part de l’alumnat.
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6. Garantir l’acollida i l’atenció lingüística de l’alumnat nouvingut, i la
seva integració a l’aula ordinària.
Com a part del Projecte Educatiu de Centre, té una vigència llarga i tracta de recollir
globalment tots els aspectes d'ús de les llengües del centre. Tanmateix serà revisat
periòdicament per tal de fer efectius els objectius de millora que seran recollits
a la programació anual del centre i avaluats en la memòria anual. La direcció del
centre vetllarà per la seva distribució i coneixement per part de tota la comunitat
educativa.

2.- REFERÈNCIES NORMATIVES I DOCUMENTALS DEL PROJECTE
LINGÜÍSTIC DE CENTRE
●

Reglament orgànic de centres, Decret 199/1996, de 12 de juny

8.4. E
 l Projecte Lingüístic de Centre recull els aspectes relatius a l’ensenyament i l’ús
de les llengües en el centre. En el projecte lingüístic queda definit:
- El tractament de la llengua catalana i, si s’escau, de l’aranès com a llengua
vehicular i d’aprenentatge.
- El procés d’ensenyament/aprenentatge de la llengua castellana.
- Les diferents opcions en referència a les llengües estrangeres.
- Els criteris generals per a les adequacions del procés d’ensenyament de les
llengües a la realitat sociolingüística del centre globalment i individual.
●

Llei 1/1998, de política lingüística

20.1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’ensenyament en
tots els nivells i les modalitats educatius.
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20.2. Els centres d’ensenyament de qualsevol grau han de fer del català el vehicle
d’expressió normal en llurs activitats docents i administratives, tant les internes
com les externes.
●

Annex 2. Projecte lingüístic, del Pla per la llengua i la cohesió social.
Subdirecció

General

de

Llengua i Cohesió Social del Departament

d’Educació, 2004
L’actual context social i escolar, amb una presència significativa d’alumnat procedent
d’altres cultures i que desconeix la llengua del sistema educatiu, obliga a una nova
definició del Projecte Lingüístic de Centre (PLC) que consideri aquesta nova
realitat. Així, el PLC ha de possibilitar al centre gestionar el procés de tractament
del català com a llengua vehicular i d’aprenentatge, articular els aspectes referents
al tractament de les llengües curriculars i, alhora, fer de la llengua catalana un
instrument de cohesió social en un marc plurilingüe.
Així mateix, el Projecte Lingüístic de Centre forma part del Projecte Educatiu de Centre
(PEC) i ha de promoure, entre tot l’alumnat:
-

El respecte envers totes les llengües

-

La valoració positiva de la diversitat lingüística

-

La desaparició dels prejudicis lingüístics

-

La importància de l’aprenentatge d’una nova llengua

●

Llei 1/1998, de política lingüística

24.1. El professorat dels centres docents de Catalunya de qualsevol nivell de
l’ensenyament no universitari ha de conèixer les dues llengües oficials i ha d’estar
en condicions de poder fer-ne ús en la tasca docent.
●

Llei 1/1998, de política lingüística
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21.4. En l’ensenyament postobligatori, l’administració educativa ha de fomentar
polítiques de programació i docència que garanteixin perfeccionar el coneixement i
l’ús de les dues llengües per tal que tots els joves adquireixin el bagatge
instrumental i cultural propi d’aquests ensenyaments.
●

Decret 332/1994, d’ordenació de la formació professional específica

Els ensenyaments de formació professional tindran per finalitat proporcionar als
alumnes la formació necessària per adquirir, si s’escau, la competència lingüística
professional en la llengua o llengües estrangeres adients a l’àmbit curricular i de
treball.
●

Llei 1/1998, de política lingüística

21.5. L’alumnat no ha de ser separat en centres ni en grups-classe diferents per raó de
la seva llengua habitual.
21.8. L’alumnat que s’incorpori tardanament al sistema educatiu de Catalunya ha de
rebre un suport especial i addicional d’ensenyament del català. (Aquest article es
refereix al context dels ensenyaments obligatoris.)
●

Llei 12/2009, de règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya

10.2. Els alumnes que s’incorporin al sistema educatiu sense conèixer una de les dues
llengües oficials tenen dret a rebre un suport lingüístic específic. Els centres han de
proporcionar als alumnes nouvinguts una acollida personalitzada i, en particular,
una atenció lingüística que els permeti iniciar l’aprenentatge en català. Així mateix,
els centres han de programar les activitats necessàries per a garantir que tots els
alumnes millorin progressivament el coneixement de les dues llengües oficials i
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que hi hagi concordança entre les accions acadèmiques de suport lingüístic i les
pràctiques lingüístiques del professorat i altre personal del centre.
11.1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada
com a llengua vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu.
11.2. Les activitats educatives, tant les orals com les escrites, el material didàctic i els
llibres de text, i també les activitats d’avaluació de les àrees, les matèries i els
mòduls del currículum, han d’ésser normalment en català, excepte en el cas de les
matèries de llengua i literatura castellanes i de llengua estrangera, i sens perjudici
del que estableixen els articles 12 i 14.
13.1. Els mestres i els professors de tots els centres han de tenir la titulació requerida i
han d’acreditar, en la forma que es determini per reglament, el domini de les dues
llengües oficials, de manera que en puguin fer un ús adequat, tant oral com escrit,
en l’exercici de la funció docent. Els mestres i els professors, en l’exercici de llur
funció, han d’emprar normalment el català, tant en les activitats d’ensenyament i
aprenentatge com en l’àmbit general del centre.
16.1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’Administració
educativa.
16.2. L’Administració educativa i els centres han d’emprar normalment el català tant en
les relacions internes com en les que mantinguin entre si, amb les administracions
públiques de Catalunya i de la resta del domini lingüístic català i amb els ens
públics que en depenen. El català ha d’ésser també la llengua d’ús normal per a la
prestació dels serveis contractats pel Departament.
16.3. Les actuacions administratives de règim interior dels centres s’han de fer
normalment en català, sens perjudici del que estableix la Llei de política lingüística.
16.5. Les llengües no oficials es poden emprar en les comunicacions per a l’acollida de
persones nouvingudes. En aquest cas, els escrits han d’anar acompanyats del text
original en català, que serà sempre la versió preferent.
18.1. Amb la finalitat de fer present el caràcter vehicular del català en les
manifestacions culturals públiques, en els centres educatius públics i en els centres
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educatius privats sostinguts amb fons públics han de coordinar llurs actuacions
amb les institucions i les entitats de l’entorn.
●

Decret 244/1991, de 28 d’octubre (DOGC 1524, de 29 de novembre), sobre el
coneixement de les dues llengües oficials per a la provisió de llocs de treball
docents dels centres públics d’ensenyament no universitari de Catalunya,
dependents del Departament d’Ensenyament.

●

Ordre de 8 de setembre de 1983 (DOGC 362, del 9, i correcció d’errada en el
DOGC 369, de 5 d’octubre), per la qual es desplega el Decret 362/1983, de 30
d’agost, sobre l’aplicació de la Llei /1983, de normalització lingüística a
Catalunya, a l’àmbit de l’ensenyament no universitari, modificat per l’Ordre
de 6 desembre de 1983 (DOGC 415, de 9 de març de 1984).

●

Decret 362/1983, de 30 d’agost (DOGC 359, del 31), sobre aplicació de la Llei
7/1983, de 18 d’abril (DOGC 322, del 22), de normalització lingüística a
Catalunya a l’àmbit de l’ensenyament no universitari, modificat pel Decret
576/1983, de 6 de desembre (DOGC 415, de 9 de març de 1984).

3. CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC
3.1 ENTORN
El Col·legi Cardenal Vidal i Barraquer és un centre concertat per la Generalitat de
Catalunya i s’ha definit com a Escola Catalana, per tant, la llengua catalana és
utilitzada com a llengua vehicular, de comunicació i aprenentatge.
Està configurat per dos edificis ubicats en diferents zones del municipi, el d’educació
infantil i secundària, situat al carrer Creus número 11 del municipi de Cambrils. L’altre

PL-ED-05

2019-2021

Pla Lingüístic de Centre

APROVAT

Revisió 0.0

La versió vigent és la publicada al Qualiteasy.

Pàgina 9

PLA LINGÜÍSTIC DE CENTRE

COL·LEGI CARDENAL
VIDAL I BARRAQUER

es troba a 500 metres i és on s'imparteix l’educació primària. Actualment els dos
edificis estan integrats en un sols col·legi Cardenal Vidal i Barraquer que va ser fundat
a mitjà dels anys 90 amb la fusió dels col·legis Vedruna i La Salle.
El municipi de Cambrils presenta les dades estadístiques següents:

Segons aquestes dades el 58% de la població ha nascut a Catalunya, el 18% és
estrangera i el 56% dels majors de 16 anys tenen un nivell d’instrucció de segon grau.
Pel que fa al coneixement del català, el 95% l’entén, el 71% el sap parlar, el 79 % el
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sap llegir, el 55% el sap escriure i només un 5% diu que no l’entén.

3.2. EL CENTRE
El centre és de tres línies, des de P3 fins a 4t d'ESO, amb un total de 1018 alumnes.
Amb 9 unitats a Educació Infantil, 18 a Primària i 12 a ESO.
L’equip docent està format per 75 professors. Tots els membres del claustre
s’expressen correctament en llengua catalana, i la fan servir per comunicar-se amb els
altres membres de la comunitat educativa, excepte en pocs casos, que la relació entre
professors és en castellà.
El grau de coneixement i la preparació lingüística del català és bona i suficient per dur
a terme les propostes del Projecte Lingüístic i les tasques docents. La pràctica docent
es duu a terme en català, excepte la llengua castellana i les llengües estrangeres.
Els gràfics següents mostren aquestes dades:
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Pel que fa l’alumnat, la majoria dels alumnes provenen del barri. El nombre d’alumnes
nouvinguts és baix, encara que dels alumnes que provenen del mateix barri n’hi ha un
grup remarcable que tenen com a llengua materna una llengua diferent del castellà o el
català.
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3.2.1 DOMINI DE LA LLENGUA PER PART DE L’ALUMNAT
Després d’haver realitzat una breu enquesta entre els alumnes que hi ha matriculats a
l’escola per esbrinar quina llengua parlen a casa, al pati, amb els amics fora de
l’escola, miren la televisió i llegeixen, podem dir que:
●

En el nostre centre, el català és la llengua vehicular, en la qual es
desenvolupen la majoria d’activitats (les acadèmiques i formals, les d’educació
informal i les de caràcter lúdic i/o extraescolar). Ara bé, fora del centre l’ús que
se’n faci dependrà de la procedència, l’estrat social, i el barri de residència de
l'alumnat. Tenint en compte això, la realitat és que el català ha de conviure amb
moltes altres llengües de vegades en un context complicat.

●

També hem pogut observar que:
1. la llengua familiar dels alumnes està repartida gairebé en parts iguals
entre el català i el castellà, seguit per llengües més minoritàries com
l’amazic, l’àrab o el rus.
2. que la comunicació entre companys es dóna majoritàriament en català,
amb un lleu avantatge d’un 4,9 %.
3. que la llengua en la qual l’alumnat es dirigeix al professorat és
majoritàriament el català (90%).
4. que en l’àmbit de comunicació telemàtica, el castellà té un lleu
avantatge.
5. que la programació de televisió que més agrada a l’alumnat és en
llengua castellana.
6. que els alumnes que llegeixen habitualment (68,8 % de l’alumnat
enquestat) ho fan majoritàriament en castellà.

Podem concloure que la major part del nostre alumnat fa ús del català en la seva vida
quotidiana, i els que ho fan en castellà és degut al seu entorn familiar, però el seu
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nivell d’expressió i comprensió en català és correcte. També volem constatar que, tot i
que el català és més usat per un petit marge, cada cop el castellà va guanyant terreny
en l’ús quoatidià dels alumnes.

4. OBJECTIUS DEL PLC
1. Assolir un nivell de domini del català, llengua vehicular, de cohesió i
d’aprenentatge.
2. Acollir a tots els alumnes que acceptin el nostre caràcter propi, sense
discriminació de ningú per raons lingüístiques.
3. Aconseguir que la llengua catalana sigui d’ús normal en les activitats
acadèmiques oral si escrites dels departaments i equips de treball.
4. Aconseguir que els nostres alumnes siguin coneixedors i adquireixin els
coneixements necessaris de la llengua castellana per assolir un nivell de
competència màxima, tant en comprensió com en expressió.
5. Aconseguir que els nostres alumnes siguin coneixedors i adquireixin els
coneixements necessaris de la primera llengua estrangera per assolir un nivell
reconegut de competència màxima, tant en comprensió com en expressió,
mitjançant un dels exàmens externs de Cambridge en acabar quart d’ESO.
6. Animar la participació dels professors en activitats d’aprenentatge de la primera
llengua estrangera del col.legi.
7. Gestionar la possibilitat de l’anada a l’estranger – Anglaterra, França...- als
alumnes que ho desitgin amb una estada de tipus acadèmic que ajudi a assolir
una competència lingüística major.
8. Aconseguir que els alumnes tinguin una actitud oberta, de respecte a les
llengües i cultures presents al centre.

5. TRACTAMENT DE LES LLENGÜES
La llengua és un mitjà per accedir a la cultura, però sobretot és un vehicle de
comunicació, de mediació entre les persones. Igualment, la llengua esdevé un
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vehicle fonamental per a la cohesió social entre tots els membres de la comunitat
educativa i l'entorn.
Al nostre centre, el català, tal i com recull la normativa legal vigent, és la llengua
vehicular i d'aprenentatge i s'utilitza en qualsevol de les activitats organitzades per
aquest. En conseqüència és el vehicle d'ensenyament-aprenentatge i de relació
regular en tots els àmbits interns i externs.
El present document adopta l'enfocament comunicatiu de la llengua com a proposta
metodològica i educativa cap a la qual cal anar avançant. Aquest enfocament parteix
del principi psicopedagògic que les llengües s'aprenen en contextos reals d'ús a
través de la interacció significativa amb altres parlants. En conseqüència, l'àmbit
escolar ha de proporcionar contextos reals d'ús de les diferents llengües que
l'alumnat haurà de dominar en finalitzar l'escolarització obligatòria.
El currículum escolar adopta una estructura per competències, la qual destaca la
necessitat que totes i cadascuna de les àrees curriculars contribueixin al
desenvolupament de les competències bàsiques que l'alumnat ha de dominar en
finalitzar l'escolarització. La llengua, com ja sabem, és un eix transversal que cal
desenvolupar de manera sistemàtica a través de totes les àrees curriculars. Les
investigacions psicolingüístiques destaquen que una llengua es pot dominar amb
diferents graus de competència. Totes les persones naixem amb una capacitat
innata per aprendre qualsevol llengua del nostre context vital. Tanmateix, hi ha
un grau de domini de la llengua, conegut com a llenguatge acadèmic, íntimament
relacionat amb la llengua escrita, que requereix múltiples situacions d'ús de la
llengua en aquests contextos.
El desenvolupament d'aquest llenguatge acadèmic és també responsabilitat de totes
les àrees curriculars, i queda explicitat al nou currículum en moltes de les
competències bàsiques, en concret, la competència comunicativa lingüística i
audiovisual, la competència de tractament de la informació i competència digital,
i la competència d'aprendre a aprendre. En conseqüència, el desenvolupament de
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les estratègies de la comprensió lectora i de l'expressió escrita ha de ser contemplat
en tot moment al centre educatiu.
5.1. EDUCACIÓ INFANTIL
Segons estableix el Decret 142/2007 de 26 de juny el nostre centre utilitza el català
com a llengua vehicular i d’aprenentatge des d’infantil fins a secundària, treballant la
immersió lingüística com indica la normativa vigent. I sempre respectant el dret de les
famílies a escollir la llengua d’aprenentatge dels seus fills. Si fos el cas, es realitzarien
les accions pedagògiques i metodològiques necessàries per atendre de forma
adequada els alumnes en llengua castellana: atenció individualitzada, aula d’acollida,
treballs específics, .... El nen o nena serà atès en totes les àrees curriculars en castellà
per després, a poc a poc, i sempre respectant el seu ritme d’aprenentatge, anar
suprimint l’atenció individualitzada fins la seva integració completa al grup classe.
5.1.1. LLENGUA CATALANA
En totes les àrees del currículum que es treballen, s’aprofita per incidir en tots els
aspectes de la llengua catalana a través de l’expressió oral i escrita.
Els recursos que s’utilitzen en l’ensenyament de la llengua oral i escrita són de diferent
tipologia textual: contes, poemes, cançons, receptes, notícies, dites..., i diversos
recursos didàctics: làmines d’imatges, jocs manipulatius, capsa de lletres, ordinador...
Incorporem l’aprenentatge de la lectoescriptura dins del programa TIC de l’escola,
mitjançant tauletes digitals, ordinadors i pissarra digital.
A fi d’avaluar l’aprenentatge i ús de la llengua, l’escola disposa d’actuacions
sistematitzades per tal de poder avaluar la consciència fonològica a final de cicle, així
com el domini del llenguatge oral.
A fi d’incentivar i enriquir l’ús de la llengua s’organitzen activitats diverses en relació al
llenguatge oral ( representacions teatrals, visites a la biblioteca municipal....)
●

LLENGUA ESCRITA

L'aprenentatge de la llengua catalana i de la lectoescriptura es contempla dins el
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programa d'immersió lingüística.
Als alumnes amb una llengua diferent a la catalana se'ls ajudarà a incorporar els sons
propis del català, ja que encara estan estructurant el sistema fonològic.
Un dels objectius a assolir a final d’etapa és la iniciació a la lectoescriptura, encara que
la majoria dels nostres alumnes acaben l’etapa llegint i escrivint.
En aquesta etapa l’ensenyament de la lectoescriptura es fa basant-se amb el mètode
constructivista. Partim del nom propi de cada nen i després dels noms dels companys i
a partir d’aquí van coneixent les lletres, el seu so i així formen les paraules (associació
so-grafia).
●

LLENGUA ORAL

Es prioritza la llengua oral en tots el registres, és important impulsar les competències
de l’expressió i comprensió oral: aprendre a escoltar, a entendre, a argumentar i a
dialogar.
Aquest àmbit oral es treballa molt específicament en el projecte d’ambients que es du
a terme a infantl (veure “Projecte ambients” documentació de centre)
L’experimentació, la manipulació i la descoberta com a instrument d’aprenentatge
tenen un paper més rellevant, i permeten que l’alumne pugui reflexionar sobre el que
fa, ho raoni i ho comuniqui, que pugui donar respostes obertes, plantejar dubtes i anar
reelaborant el coneixement

5.1.2. LLENGUA CASTELLANA
Encara que no d’una manera sistemàtica, s’introdueix mitjançant contes, cançons,
vocabulari de la vida de relació amb els altres i de la vida quotidiana de l’escola, la
classe i el carrer. Serà en el cas que els pares d’un alumne demanin realitzar
l’ensenyament

en

llengua

castellana,

que

utilitzarem

diverses

estratègies

metodològiques, ja sigui de suport, desdoblaments, grups i racons d’aprenentatge, on
els alumnes puguin trobar tot el material que els calgui en la llengua castellana. Però
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sense perdre de vista que a poc a poc els alumnes s’hauran d’anar familiaritzant amb
la llengua catalana com a llengua vehicular d’aprenentatge.

5.1.3. LLENGUA ANGLESA
L’anglès s’introdueix a P3 de forma oral a través de contes, cançons, poemes,
dramatització d’escenes del conte, flashcards (làmines de vocabulari) i jocs
A través d’un conte inicial s’introdueixen algunes estructures i expressions i, sobretot,
vocabulari d’un camp semàntic concret.
Es treballen les festes tradicionals angleses introduint nou vocabulari al llarg dels tres
cursos d’educació infantil.
A l’hora d’avaluar es té en compte l’actitud del nen cap a la llengua anglesa i
l’expressió i comprensió de vocabulari, colors i nombres. També la memorització i
pronúncia de cançons i poemes.
Per tal d’aconseguir un dels objectius marcats des de l’escola, que és ser una escola
multilingüe, s’ha apostat per contractar una professora nativa i s’ha incrementat a dues
hores setmanals el Taller d’expressió anglesa.
5.2. EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Com a objectiu general de l’etapa es pretén que els alumnes assoleixin un bon domini
de la llengua oral i escrita, alhora, que siguin capaços d’elaborar petits textos de l’àmbit
quotidià.
L’etapa té un Pla lector específic.

5.2.1. LLENGUA CATALANA
La immersió en llengua catalana es compleix amb facilitat i de manera positiva. Donat
que els nens sovint venen de l'Educació Infantil del propi centre acostumen a tenir un
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bon domini de la llengua catalana, i només aquells que entren provenint d’altres
centres solen trobar-se de vegades amb un nivell diferent. És llavors quan la integració
i la immersió els facilita aquests aprenentatges.
La llengua catalana, llengua de Catalunya, és la llengua vehicular i d’aprenentatge
pròpia també de la comunitat escolar. Per tant el català és la llengua d’aprenentatge de
la lectura i de l’escriptura i s’utilitza normalment dins i fora de les aules.
●

Llengua oral

Es potència l’expressió oral com a eina de comunicació en tots els àmbits de la vida
escolar: classes, esbarjos, menjador, sortides, representacions teatrals,...
Per assolir aquest domini de l’expressió oral es realitzaran diferents activitats durant el
curs: tallers d’expressió, festivals de teatre per Nadal i fi de curs, jocs col·lectius
tradicionals, introducció de debats a classe, expressar opinions personals en públic,
exposicions orals de treballs,...
●

Llengua escrita

Es treballen textos de diferents tipologies: narracions, descripcions, diàlegs, llenguatge
periodístic, la carta, el diari. S’introdueix el coneixement de la poesia, potenciant el
gust per la seva lectura i escriptura.
El vocabulari s’introdueix mitjançant textos i camps semàntics i aprofitant alhora per
treballar la categoria gramatical de les paraules. Aquests textos serviran també per
realitzar una comprensió lectora que sempre demanarà a l’alumne una opinió personal
dels fets que es presenten i una valoració dels personatges que intervenen.
S’incorpora l’ús de vocabulari específic de les àrees en la vida quotidiana.
Es fa un treball sistemàtic de les normes d’ortografia. L’aprenentatge de l’ortografia
arbitrària partirà sempre de l’observació per passar posteriorment a la norma i a
continuació la seva aplicació en exercicis pràctics. A més a més del seu estudi seran
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exigides en els seus treballs escrits.
També es demana als alumnes l’aplicació de les normes morfosintàctiques en els
treballs.
●

Relació llengua oral i llengua escrita
Com a metodologia de treballs ens proposem fer evidents, als alumnes, les similituds i
diferències existents entre les dues formes de la llengua, la oral i l’escrita. Sempre
tenim com objectiu general el coneixement i domini de les llengües, fet que permetrà,
als alumnes, una

millor comprensió de les diferents informacions tant orals com

escrites i la seva comunicació i expressió en totes les situacions de la seva vida.
5.2.2. LLENGUA CASTELLANA
La llengua castellana, llengua espanyola oficial de l'Estat, és també llengua familiar
d’una part important dels alumnes, així com també llengua coneguda en grau més o
menys elevat per la pràctica totalitat de l’alumnat.
La sistematització escolar de la llengua castellana es comença al Cicle Inicial de
l'Educació Primària a nivell de comprensió i d’expressió oral i d’iniciació a la
lectoescriptura. Tenint en compte el grau de competència comunicativa dels alumnes
en llengua catalana, els hàbits d’ús d’aquesta llengua i el domini assolit dels
mecanismes de lectura i escriptura en català, s’introdueix progressivament l’alumne a
la llengua escrita també en castellà per tal de fer possible que l’alumnat, en finalitzar
l'Educació Primària, hagi assolit els objectius assenyalats per la normativa vigent de
conèixer la llengua castellana a nivell oral i escrit de manera que pugui utilitzar-la
apropiadament com a font d’informació i vehicle d’expressió.
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5.2.3. LLENGUA ANGLESA
La llengua estrangera triada pel centre ha estat l’anglès, la qual a 1r i 2n de Primària
és impartida en dues sessions d’una hora cadascuna, el que fa que tinguin dues hores
setmanals per

nivell. Aquesta llengua serà treballada amb llibres de text que

treballaran la part escrita i amb cançons, vídeos i jocs que treballaran més l’aspecte
oral
Les hores lectives dedicades a la llengua estrangera de 3r a 6è,

són tres a la

setmana.
A 3r i 4t continua l’estudi d’aquesta llengua, a nivell oral, per tal de conèixer vocabulari
i progressivament anar introduint-lo a la comprensió d’ordres orals, alhora que pugui
anar desenvolupant l’expressió oral que facilitarà més tard el pas al nivell escrit. Es
treballen molt les cançons, retallables que complementen els temes del llibre, així com
representacions de diàlegs molt senzills per desinhibir-se.
Al 5è i 6è es treballa tenint en compte les bases iniciades a 3r i 4t. Es pretén treballar
tant a nivell oral com a nivell escrit. Partint de conceptes bàsics i centres d’interès per
anar treballant qüestions de vocabulari, comprensió i expressió, gramàtica i
pronunciació.
A trets generals, a primària, el vocabulari es treballa des de la pròpia llengua, com des
per similitud, en català, es pot deduir i del que tenen adquirit a partir de jocs, l’ús de
l’ordinador...Tant la comprensió com l’expressió es treballa en base a la gramàtica que
s’estudia, a partir de preguntes i d’estructures establertes. Poc a poc, es treballa
aquest aspecte per passar de frases senzilles a petits textos escrits. La coneixença del
vocabulari i la gramàtica permeten, més endavant, produir i verbalitzar el que s’ha
après, a nivell oral.
Com a aspectes a destacar, per reforçar l’aprenentatge de la llengua anglesa, tots els
nivells, gaudeixen d’una hora extra d’anglès amb el Taller d’anglès, portat a terme per
mestres d’anglès o personal nadiu. També, anualment, tots els alumnes de primària
assisteixen a una obra de teatre en anglès, amb actors nadius que venen i representen
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la seva obra al teatre de l’escola. Cada dos anys, els alumnes de 4t a 6è, que tenen
bon nivell d’anglès, es presenten a les proves Cambridge als nivells de Starters,
Movers and Flyers. De manera més esporàdica, es presenten a concursos on la
llengua anglesa és la protagonista (Fish and Chips, The Fonix...)
En definitiva, l’objectiu és que els alumnes assoleixin les competències següents:
●

Obtenir informació bàsica i comprendre textos orals senzills o adaptats de la
vida quotidiana dels mitjans de comunicació i de l’àmbit escolar.

●

Planificar i produir textos orals breus i senzills adequats a la situació
comunicativa.

●

Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa utilitzant estratègies
conversacionals bàsiques.

●

Aplicar estratègies per obtenir informació bàsica i comprendre textos escrits
senzills o adaptats.

●

Utilitzar els trets visuals, discursius i lingüístics bàsics d’un text d’estructura
clara per comprendre’l.

●

Utilitzar eines de consulta per accedir a la comprensió de textos.

●

Planificar textos senzills a partir de la identificació dels elements més rellevants
de la situació comunicativa.

●

Produir textos senzills amb adequació a la situació comunicativa i amb ajut de
suports.

●

Revisar el text per millorar-lo en funció de la situació comunicativa amb l’ajut de
suports específics.

●

Comprendre i valorar textos literaris senzills, adaptats o autèntics, adequats a
l’edat.

●

Reproduir oralment i reescriure textos literaris senzills per gaudir-ne i fomentar
el gaudir dels altres

●

Utilitzar estratègies plurilingües per a la comunicació.
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5.2.4. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Per tal de poder atendre cada alumne segons les seves possibilitats i facilitar-li
l’aprenentatge de la llengua catalana s’han establert al centre agrupaments flexibles i
de reforç, que varien segons la necessitat de cada cicle.

5.2.5 AVALUACIÓ DE LES LLENGÜES.
El claustre de professors, reunit per cicles en comissió d’avaluació i presidida pel cap
d’estudis de l’etapa, aplica l’avaluació com una part del procés d’ensenyament
aprenentatge que, alhora, ha d’ajudar a responsabilitzar als alumnes del seu
aprenentatge.
Existeixen criteris d’avaluació consensuats per tota l’etapa que també són utilitzats
com elements de reflexió per prendre decisions per l’organització del currículum, per
l’atenció individualitzada i la metodologia a utilitzar.
Els instruments d’avaluació són diversos i s’apliquen durant el procés d’ensenyament
aprenentatge. S’avaluen les competències relacionades amb la dimensió comunicativa
i literària.

5.3. EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
5.3.1. LLENGUA CATALANA
●

Llengua oral

El domini oral i escrit de la llengua catalana implica la capacitat de conèixer i utilitzar
els distints registres i adaptar-los a les diferents situacions comunicatives. S’afavorirà
el coneixement per part de tot l’alumnat dels diferents nivells de registre.
Es fomentaran les activitats de reforç de la llengua oral amb diverses activitats que es
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realitzaran al llarg de tots els cursos amb els nivells escaients:
1. Exposicions orals de temes prèviament preparats.
2. Debats organitzats sobre temes d’actualitat.
3. Lectures en veu alta per tal de millorar i polir la pronúncia.
4. Dramatitzacions.
5. Assistència a representacions teatrals (mínim una per cicle).
D’altra banda, també es fomentarà l’ús de la llengua fora de l’àmbit de l’aula, així com
amb els alumnes nouvinguts. El pla d’actuació girarà sobre aquests eixos:
- Garantir l’ús de la llengua catalana en totes les comunicacions orals ..
- Promoure l’autoestima de l’ús de la llengua catalana entre l’alumnat i
implicar-los en el procés de normalització lingüística.
Per tal de potenciar actituds positives envers l’ús de la llengua, cal que el professorat
faci ús de la llengua catalana per comunicar-se amb l’alumnat també fora de l’aula.
L’exemple del professorat ha de servir perquè l’alumnat sigui conscient de pertànyer a
una comunitat lingüística catalana. S’afavorirà l’adquisició d’hàbits de fidelitat
lingüística, com per exemple la conversa bilingüe.
●

Llengua escrita

En relació a la llengua escrita els objectius principals seran:
1

Millora de la comprensió lectora: es detectaran les dificultat lèxiques,

s’analitzaran els elements formals dels diversos tipus de textos, es treballarà la
capacitat de resumir i de distingir allò essencial d’allò que és accessori.
2

Aprendre a elaborar textos més o menys complexos amb correcció.

Per tal d’assolir aquests objectius es realitzaran diverses activitats al llarg del curs:
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1

Elaboració quinzenal d’un text coavaluat alumne-professor

2

Participació en diversos concursos literaris (organitzats per l’escola o

altres entitats).
3

Aprofundir en el coneixement dels textos literaris.

4

Elaboració de treballs monogràfics.

5

Creació del blog de l’escola.

6

Lectura d’una lectura obligatòria cada trimestre.

En les redaccions que progressivament es fan a cada curs es descomptarà 0,25p per
cada errada, en els dictats 0,25 a 1r i 0,5 en la resta dels cursos. En les proves es
descomptarà 0,2 per errada fins a un màxim de 2 punts.
●

Relació llengua oral i llengua escrita
L’objectiu general serà fer evidents les relacions i les divergències que hi ha entre l’ús
oral de la llengua i l’ús escrit. L’aprofundiment en el coneixement de la llengua escrita
permetrà millorar l’expressivitat de l’alumnat, així com ampliar el domini dels diversos
registres.
Es faran actuacions concretes com:

●

1

Lectura, memorització i recitació de textos poètics.

2

Crear un text escrit a partir d’un enregistrament.

La llengua en diverses àrees
Les programacions de cada departament (excepte el de llengua castellana i
estrangera) esmentaran que la llengua vehicular de la seva matèria és la llengua
catalana i que s’ha de fer ús d’un model de llengua correcte. El model escrit ha de ser
el de la varietat estàndard i oralment s’ha de fer un ús correcte de la llengua, amb la
terminologia específica que sigui adequada a cada àrea o a cada àmbit d’ús lingüístic
En totes les àrees es valorarà la competència escrita de la següent manera: primer i
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segon es descomptarà 0,05 per falta fins un màxim de 0,5 punts i a tercer i quart 0,1
fins un màxim d’1 punt.
Es farà un tractament integrat (complementari i interrelacionat) entre les àrees de
llengua catalana i llengua castellana. Per això, caldrà una coordinació fonamental entre
el professorat que imparteixi català i castellà.
Aquesta coordinació haurà de permetre establir criteris conjunts respecte:
-

a la seqüenciació de continguts,

-

a la metodologia,

-

a la programació d’activitats d’aprenentatge,

-

a l’avaluació.

L’enfocament integrat de llengües ens ha de permetre:
-

unificar criteris metodològics i d’avaluació

-

unificar terminologia

-

evitar repeticions innecessàries i no planificades

-

preveure les interferències lingüístiques

-

promoure la transferència entre les dues llengües dels aprenentatges que
són comuns.

●

Continuïtat entre cursos
Els professors dels departament es coordinaran mitjançant reunions periòdiques els
divendres per tal d’unificar criteris i currículums, i fer el seguiment dels grups flexibles i
desdoblament que es fan al llarg de l’etapa.
Aquesta coordinació afectarà tant al contingut impartit com als criteris d’avaluació.
Al començament de curs es farà una avaluació inicial a partir dels objectius que s’han
d’haver assolit en el curs anterior.
Totes les activitats que es realitzen per assolir una bona competència oral i escrita de
la llengua es programaran al llarg de tot el cicle per tal que es segueixi un ordre i una
coherència.
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Avaluació del coneixement de la llengua
L’avaluació és un element central en la pràctica educativa . La informació que
proporciona ha de servir com a punt de referència per a l’actuació pedagògica.
L’avaluació s’ha de dur a terme tenint en compte els Objectius Generals i els Objectius
Terminals de cada àrea. L’avaluació s’ha d’entendre com un instrument d’investigació
del professorat que, a través de la identificació, la recollida i el tractament de dades,
ens permet comprovar hipòtesis d’acció amb el fi de confirmar-les o d’introduir-hi
modificacions. L’avaluació ha de permetre retroalimentació. L’avaluació també s’ha
d’entendre com una exigència interna del perfeccionament de tot el procés
d’ensenyament/aprenentatge. El procés d’avaluació té associades unes notes
característiques:
L’avaluació dels aprenentatges de cada alumne a l’Educació Secundària Obligatòria és
un procés integral en el qual es contemplen diverses dimensions:

la dimensió

individualitzada que contribueix a oferir informació sobre l’evolució de cada alumne
sobre la seva situació respecte del procés d’aprenentatge, sobre la maduresa i el
desenvolupament assolits. Integradora, per això contempla l’existència de diferents
grups i situacions i la flexibilitat en l’aplicació dels criteris d’avaluació que se
seleccionen. Orientadora perquè aporta la informació precisa per a millorar
l’aprenentatge i adquirir estratègies apropiades. Contínua, amb observació sistemàtica
del procés d’aprenentatge, ja que atén a l’aprenentatge com a procés i contrasta els
diversos moments o fases, permetent d’ajustar l’ajut educatiu a mesura que van
canviant les necessitats dels alumnes.
Els procediments i instruments que s’han de seguir són els següents:
1.- Avaluació inicial o diagnostica, permet de determinar els coneixements previs de
cada alumne en cada nova situació d’aprenentatge. Aquesta informació és el punt de
partida per tal de decidir l’enfocament didàctic i el grau d’aprofundiment en què es
desenvoluparan els nous continguts.
L’avaluació inicial també permet de detectar aquelles alteracions i disfuncions que
poden interferir en el procés educatiu i que requereixen una especial atenció, i valorar
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la disposició emotiva de l’alumne envers l’estudi de la llengua.
L’avaluació inicial la realitzarem de forma sistemàtica a l’inici de cadascuna de les
unitats didàctiques mitjançant preguntes orals o escrites, i també en farem una al
començament de curs per tal de comprovar els coneixements de l’alumne respecte la
matèria.
El Departament de Llengua Catalana i Literatura haurà d'avaluar la competència
lingüística de l'alumnat al començament de cada curs per tal d'establir les necessitats
específiques i detectar els alumnes que tenen greus mancances del coneixement de la
nostra llengua. Quan s'hagi fet el diagnòstic en el marc de l'avaluació inicial, aquest
departament, juntament amb el Departament d'Orientació Pedagògica del Centre,
determinarà les adaptacions necessàries per alumne i curs i reclamarà el suport
necessari per tal de garantir el seu progrés acadèmic (reunions amb els pares,
contactes amb els tutors, professors de suport, desdoblaments, material específic...).
2.-Avaluació formativa o orientadora detecta el grau d’assoliment d’un aprenentatge i
proporciona una atenció individualitzada en cada moment. Concedeix importància a
l’evolució al llarg del procés, fet que confereix una visió de les dificultats i progressos
de cada cas. L’avaluació formativa la durem a terme mitjançant proves orals i escrites
relacionades amb les unitats didàctiques, la comprovació de les activitats, la realització
de dossiers i treballs, proposta d’activitats de reforç i d’ampliació, etc
3.- Avaluació sumativa valora i comprova la proporció en què l’alumne ha assimilat els
continguts. A més, ens permet conèixer el grau de capacitat i de dificultat amb què
l’alumne recorrerà el tram següent del procés educatiu, sia una unitat, un curs, un
cicle,... L’avaluació sumativa ha de constituir, en certa manera, l’avaluació inicial del
procés que s’engega a continuació.
4.- Autoavaluació tant per part de l’alumne com del professor. És necessari que
l’alumne participi en el procés d’avaluació per mitjà de l’autoavaluació i la coavaluació.
La primera implica un procés de reflexió, de presa de consciència de la situació pròpia
respecte del procés d’aprenentatge, dels progressos obtinguts i de les dificultats
trobades, facilitant l’establiment d’objectius i l’adquisició d’estratègies. La segona és
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un instrument privilegiat per a estimular l’aprenentatge entre iguals, la cooperació i el
treball en equip, que ens permet impulsar l’autonomia dels alumnes i la seva implicació
responsable i l’elaboració de judicis i criteris personals.
L’avaluació inclou els diversos factors que incideixen en l’ensenyament-aprenentatge, i
a més, avalua les diferents activitats que realitzen els alumnes. Emprem tècniques
d’observació directes com llistes de comprovació d’activitats, proves orals, etc, i també
indirectes com proves escrites, treballs i projectes d’equip, dossiers,etc.
Qualsevol activitat de l’alumne/a comporta sempre una observació per part del
professor.
Per tal de fer una avaluació sumativa i constant el professor disposa de la llibreta i
s’elaboraran fulls de seguiment de l’alumnat que incloguin els apartats següents:
1. Resultats dels controls de la unitat en curs.
2. Anotacions referents a la comprensió de continguts de la unitat en curs .
3. Anotacions referents a la interrelació de continguts del curs.
4. Anotacions referents a la comprensió i anàlisi de textos.
5. Anotacions referents al treball individualitzat realitzat (periodicitat, organització,
presentació, contingut, originalitat...)
6. Anotacions referents a les actituds (tolerància, respecte, civisme, solidaritat, valors
democràtics, etc.) que mostra l’alumne/a
7. Casella reservada a les mitjanes i altres anotacions.
Els criteris d’avaluació seran fixats pel Departament de Llengües i s’inclouran al Pla
d’avaluació del centre.
●

Materials didàctics
A banda dels llibres de classe, per tal de potenciar i facilitar l’aprenentatge de l’alumnat
es comptarà amb una àmplia gamma de recursos didàctics.
Es fa una especial atenció als recursos oferts per les TIC. Moltes de les activitats
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didàctiques es reforçaran amb activitats dutes a terme en l’àmbit d’Internet: webquests,
comentaris hipertextuals, dossiers, etc. S’ha fet una especial atenció a la utilització i
explotació d’aquests recursos en xarxa. Tots els grups tindran accés a la Pissarra
digital i a la xarxa. Els alumnes tindran l’ordinador com a una eina més de treball.

5.3.2. LLENGUA CASTELLANA
El col·legi assegura una distribució coherent i progressiva del castellà al llarg de l’ESO,
partint sempre del nivell assolit a primària.
En reunió del Dpt. es coordinaran les programacions per tal de no repetir i s’adequaran
els continguts de llengua. Es farà un tractament integral entre català i castellà, tenint
en compte la seqüenciació de continguts, la metodologia, les activitats i l’avaluació.
La llengua oral a tots els cursos es fa mitjançant la lectura en veu alta de textos i de les
composicions escrites dels alumnes.
Es fan exposicions orals progressives de 1r a 4rt per tal d'afavorir un ús oral estàndard
correcte
Cada trimestre hi haurà una lectura obligatòria.
Cada quinze dies, de manera coordinada amb llengua catalana, es fan redaccions
escrites l’extensió de les quals és progressiva.
Es fomentarà la participació de l’alumnat en diversos certàmens literaris.
S’hi introdueixen les TIC en cada unitat presentant algun treball monogràfic. Es fa ús
de la pissarra digital com a eina.

5.3.3. LLENGÜES ESTRANGERES
●

Objectius i estratègies.
1.- Valorar l’aprenentatge i ús de la llengua estrangera com un mitjà de
desenvolupament personal, de comunicació i d’aprenentatge.
L’alumne s’adona de la importància del coneixement de la llengua estrangera per tal
de poder comunicar-se amb parlants d’altres països. En aquest sentit, la realització
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dels projectes (inclosos en el llibre de text) el fa conscient de la necessitat de disposar
d’un bagatge lingüístic que li permetrà accedir a diferents cultures
2.- Demostrar una progressiva autonomia en el treball individual i un control gradual
del propi procés d’aprenentatge.
Es promou l’autonomia de l’aprenent mitjançant activitats que promouen la reflexió
sobre el procés d’aprenentatge.
3.-Compartir activitats comunicatives i de desenvolupament de la llengua i
col.laborar-hi.
Es posa especial èmfasi en la producció oral i escrita, atenent a les característiques
de les diferents situacions de comunicació. Es promou les activitats en parelles i grups.
4.- Utilitzar la llengua estrangera de manera efectiva com a vehicle de comunicació
general, demostrant que ha adquirit les habilitats bàsiques receptives i productives,
tant del llenguatge oral com de l’escrit.
La comprensió i producció de missatges orals es desenvolupa a través d’activitats
variades, des de diàlegs guiats, dramatitzacions…que familiaritzen l’alumne amb
qualsevol situació d’interacció comunicativa que es pugui presentar en la vida
quotidiana.
5.- Desenvolupar estratègies comunicatives pròpies en àrees de comunicació bàsica.
Es promou la identificació i l’ús d’estratègies específiques que ajuden l’alumnat a
superar les dificultats en la comunicació i que el porten a reflexionar sobre quines
s’adapten millor al propi estil d’aprenentatge.
6.- Transferir al coneixement de la llengua estrangera les estratègies de comunicació i
els hàbits de reflexió adquirits en les llengües primeres o amb d’altres llengües
estrangeres.
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Sempre es fa referència a la comparació entre ambdues llengües com element
d’aprenentatge, que partint dels coneixements previs de l’alumne el condueix a una
producció exitosa de la llengua estrangera.
7.- Utilitzar la llengua estrangera com a mitjà de comunicació amb una actitud creativa i
gaudir de l’ús de la llengua.
L’objectiu s’assoleix mitjançant el ventall d’activitats de producció oral i escrita,
gradualment més obertes, que promouen que l’alumne mitjançant uns temes actuals i
d’acord am les característiques dels nois i noies de la seva edat, gaudeixi en l’ús de la
llengua estrangera.
8.- Mostrar una actitud crítica, i alhora de respecte, envers les opinions i els punts de
vista dels altres, la informació rebuda i les activitats i tasques de classe (pròpies i
d’altri).
Es troben una gran diversitat d’activitats que promouen el treball en parella o en petit
grup. Aquest tipus d’activitats promouen el respecte i la solidaritat entre els companys.
9.- Reconèixer la importància que té el coneixement de la llengua estrangera com a
mitjà per a una millor comprensió de la llengua i cultura pròpies i com a llenguatge de
comunicació i entesa internacional en un món multicultural.
Es desenvolupa la capacitat de valorar l’ajut que suposa el coneixement de les
llengües estrangeres amb el fi de millorar les relacions entre els pobles, de compartir
experiències amb altres persones i participar en diversos àmbits de l’activitat humana
●

Desplegament del Currículum
El desenvolupament dels continguts s’ha realitzat tenint en compte els objectius
establerts en el currículum de l’Educació Secundària Obligatòria per a cada nivell així
com la importància de les competències bàsiques en la programació diària i d’aula, i

PL-ED-05

2019-2021

Pla Lingüístic de Centre

APROVAT

Revisió 0.0

La versió vigent és la publicada al Qualiteasy.

Pàgina 33

PLA LINGÜÍSTIC DE CENTRE

COL·LEGI CARDENAL
VIDAL I BARRAQUER

l’evolució de l’alumnat en cada moment.
L’objectiu curricular no és ensenyar una llengua en ella mateixa, sinó ensenyar a
comunicar-se en ella mitjançant el seu ús. L’alumnat hauria de ser capaç de dur a
terme progressives tasques de comunicació per a desenvolupar gradualment la
competència comunicativa en aquestes llengües. Es proposen tres objectius:
1. Desenvolupar la competència comunicativa de l’alumnat en llengua anglesa, tot
incloent totes les subcompetències que en ella s’integren: gramatical, discursiva,
sociolingüística, estratègica i sociocultural.
2. Millorar les estratègies d’aprenentatge, tot proporcionant a l’alumnat mètodes i
instruments que potencien un aprenentatge autònom i l’animin a reflexionar,
analitzar i indagar per ells mateixos.
3. Desenvolupar el nostre alumnat d’una manera integral, tenint en compte les
implicacions cognoscitives, reguladores i de representació que té la llengua, a
més de la immersió en una nova cultura que significa l’aprenentatge d’una nova
llengua.
●

Metodologia
En llengua anglesa cada nivell està dividit en unitats temàtiques que s’agrupen en
seccions interelacionades. Cada unitat de treball presenta les mateixes seccions i
aquestes apareixen en el mateix ordre, de manera que poden cobrir-se els continguts
formals i les habilitats comunicatives. Els aspectes estructurals i lèxics apareixen
contextualitzats en textos orals i escrits que guarden una relació directa o lateral amb els
aspectes temàtics centrals de cada unitat. Es treballen les unitats des de diferents
aspectes : comunicació, gramàtica, conjugació i vocabulari., amb una posada en
pràctica d’una forma estimulant i diversificada dels temes tractats que té com a objectiu
aprendre a comunicar-se en anglès d’una manera natural i progressiva. Hi ha una
repetició sistemàtica de continguts abans de passar als nous.
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a) S’afavoreix el desenvolupament de la competència lingüística que inclou els
coneixements i destreses lèxiques , fonològiques i sintàctiques, i altres dimensions de
la llengua com a sistema. A més a més es desenvolupa la capacitat de posar-los en
pràctica de forma adequada.
La reflexió sobre la llengua es considera una eina molt eficaç per a la millora de la
competència comunicativa de l’alumnat. De manera específica es tracta de la
següent manera:
∙

Al Student’s Book els continguts de gramàtica i funcions es recullen en les
seccions

de Grammar . A més l’alumnat compta amb un resum dels

principals aspectes tractats a la unitat al final del Workbook. A mes a més al
Workbook l’alumnat troba pràctica addicional de cadascun dels aspectes
tractats a la Grammar . Al material pel professor s’ofereixen activitats extra.
∙

L’aprenentatge del vocabulari és sistemàtic i té cobertura en la secció
Vocabulary, dins del Student’s Book.

∙

La pronunciació es tracta a la secció de Pronunciation, on es practica la
discriminació i producció articulada de sons, l’accent a les paraules i oracions i
l’entonació.

b) S’atén de forma sistemàtica a la competència discursiva que comprèn la capacitat per
a reconèixer i reproduir diferents tipus de text. S’ofereix una pràctica sistematitzada de
les diverses destreses en consonància amb els objectius marcats per aquest cicle, tot
afavorint el desenvolupament de les habilitats comunicatives i l’aplicació d’estratègies
d’aprenentatge.
La producció i expressió oral i escrita es tracta específicament a les següents
seccions:
∙

Reading: S’inclouen texts sobre temes d’actualitat que contextualitzen el
vocabulari i gramàtica presentades. La seva explotació permet la identificació
específica del sentit general d’un text.

∙

Listening: Els textos d’audició són variats i familiars per l’alumnat. Les
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activitats propicien la pràctica d’estratègies auditives, com l’anticipació del
contingut mitjançant l’activació de coneixements previs i el tractament del lèxic
necessari. A més a més es visualitzen vídeos de cada unitat sobre els
diferents aspectes tractats.
∙

Writing : La producció escrita es basa en models proporcionats prèviament en
texts de lectura. Es pretén que l’alumnat desenvolupi l’expressió escrita com a
procés en el que és important atendre als destinataris de la informació, a la
planificació de l’escrit, a la realització d’esborranys i a la revisió i millora per
tal d’elaborar el producte final.

∙

Speaking: Presenten les tasques d’interacció oral. S’organitzen a partir de
tasques controlades organitzades en treball en parelles o petits grups. També
s’inclouen exemples que serviran a l’alumnat com models per a l’ intercanvi
comunicatiu oral.

d) S’atén a les condicions socioculturals de l’ús de la llengua, tot promovent el
desenvolupament de la competència sociolingüística i la competència sociocultural.De
forma més específica. Al Student’s Book la secció de Practical English promou un ús
adequat de l’anglès segons el context i presenta situacions concretes.
Es considera la motivació un aspecte fonamental en el procés d’aprenentatge. S’han
tingut en compte els interessos de l’alumnat en aquestes edats per a la selecció
de temes i àrees de comunicació. Això es reflexa en els següents aspectes del
material:
∙

Selecció de personatges i situacions segons l’edat de l’alumnat.

∙

Cada tres unitats les seccions Consolidation que repassa de forma lúdica els
continguts.

∙

El Video ofereix un ampli ventall de materials a partir de situacions reals,
actuals i motivadores.

e) Es fomenta l’autoavaluació del propi procés d’aprenentatge. Es donen elements
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perquè l’alumnat sigui conscient del seu propi progrés com és el cas de la secció
f)

Es fa un examen després de cada unitat que inclou: listening, vocabulary,
grammar writing.

●

Materials didàctics per a l’aprenentatge:
Els materials didàctics per a l’aprenentatges utilitzats amb els alumnes a l’aula són els
següents:
1. Student’s Book i Workbook
2. Dictionary
3. Resource Pack (del professor): amb material addicional per atendre la
diversitat: Activitats de reforç i ampliació ( Revision, Extension, Dictation i
Translation)
4. Llibres de lectura en anglés : els alumnes han de llegir dos llibres de lectura
durant el curs. D’aquests llibres de lectura, després sempre s’intenta
visualitzar la pel.lícula (DVD), es fa una prova escrita.
5. Website de l’editorial: amb exercicis de reforç i ampliació que reforcen les 4
habilitats que es treballen a la llengua anglesa.
6. Assistència a la representació d’una obra teatral.
7. Cançons en anglès.

●

Recursos tecnològics per a l’aprenentatge de les llengües estrangeres:
Els diferents recursos tecnològics per a l’aprenentatge de les llengües estrangeres
són:
4

CD: listenings (anglès)

5

Aula d’informàtica amb conexió a Internet: website de l’editorial (anglès)

6

Televisió+DVD. Visualització de pel.lícules relacionades amb les lectures

(anglès)(francès)
7

Canó i ordinador: exposicions orals (Projects) (anglès)
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8

CD-Multimèdia (francès)

9

CD-En Spirale 1-2-3, per l’audició de textes i exercicis.(francès)

10

CD, per l’audició de cançons.(francès i anglès)

11

DVD de films francesos i anglesos amb VO subtitulada.

12

DVD per curs que posa en escena la vida quotidiana dels adolescents amb una

versió subtitulada i amb activitats interactives.
13
●

Pissarra digital i llibre digital

L’ús de la llengua estrangera a l’aula
S’utilitza la llengua estrangera de manera efectiva com a vehicle de comunicació
general, demostrant que ha adquirit les habilitats bàsiques receptives i productives,
tant del llenguatge oral com de l’escrit. A vegades es requereix l’explicació de la
gramàtica en llengua anglesa i francesa i també en llengua catalana .
La comprensió i producció de missatges orals es desenvolupa a través d’activitats
variades, des de diàlegs guiats, dramatitzacions…que familiaritzen l’alumne amb
qualsevol situació d’interacció comunicativa que es pugui presentar en la vida
quotidiana.

●

Estratègies d’ampliació de l’oferta de llengües estrangeres
L’escola sempre ha ofert optatives d’ampliació i reforç en llengua anglesa. En tots dos
es reforça o s’amplia les cinc habilitats de la llengua, sobretot la competència oral.
Aquest curs s’ofereix una optativa a 2n i a 3r de llengua anglesa oral.
Com a segona llengua estrangera s’ha optat per oferir el francès donat que al ser
aquesta una població turística l’ús que es fa d’aquesta llengua és bastant freqüent.
Es pot triar com a segona llengua estrangera a partir de 2n, 3r i 4rt. en l’oferta de
matèries optatives i matèria específica optativa de 4t.
Com aprofundiment i immersió els alumnes de 1r,2n,3r tenen la possibilitat de realitzar
una estada a Anglaterra d’una setmana. També es fa un intercanvi amb una escola de
França a 3r.
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Projectes i programes plurilingües
1

Participació dels alumnes de 1r i 4t d’ESO al concurs The Phoenix on es

realitza un test sobre gramàtica, cultura anglesa/americana...
2

Curs voluntari d’anglès a l’estiu, on es fomenta sobretot el Speaking i el

Listening amb professors nadius
3

Estada a Anglaterra combinant família/escola durant una setmana.

4

PAC-Projecte de Auxiliar de conversa durant tot el curs tenint una lectora

anglesa a les aules per fomentar el llenguatge oral.
5

Preparació pels exàmens de Cambridge.

5.3.4. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
El centre, amb l'assessorament dels serveis educatius, ha definit els mecanismes
organitzatius, curriculars i pedagògics per atendre la diversitat de l'alumnat, d'acord
amb les orientacions del Departament d'Educació. En general, aquests mecanismes
s'apliquen i existeixen espais de reflexió per adequar-los a la realitat canviant del
centre.
Per tal de poder atendre cada alumne segons les seves possibilitats i facilitar-li
l’aprenentatge de la llengua catalana s’han establert al centre agrupaments flexibles i
de reforç, que varien segons la necessitat de cada curs. Les decisions es coordinen
amb la CAD i estan concretades en el pla elaborat per aquesta comissió.
A primer es fa un grup de reforç de català i castellà. A primer i segon hi ha grups
heterogenis d’anglès i a segon també de català i castellà.

5.4 ACOLLIDA A L’ALUMNAT NOUVINGUT
El pas de l’alumnat nouvingut per l’aula demana molta coordinació i una atenció
educativa que incrementa progressivament els aprenentatges normalitzats, però amb
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prou suport per assegurar l’èxit escolar. Per tal d’aconseguir això, cap alumne/a no
roman totes les hores lectives a l’aula .
S’atén l’alumnat en grups diversos en funció de la seva escolarització prèvia, la seva
llengua d’origen I altres característiques que determinen les necessitats educatives
específiques diferenciades.
El tutor o tutora del grup classe ordinari, com a responsable del seguiment de
l’alumnat, vetlla especialment pel progressiu assoliment de les competències bàsiques
de l’alumnat que té algunes hores d’atenció individualitzada o en petit grup i per la
coordinació, a aquests efectes, amb la tutora d’aquesta aula i la coordinadora de
llengua, interculturalitat i cohesió social del centre.
L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat nouvingut es duu a terme en
relació amb els objectius del seu pla individual intensiu, adaptació curricular
individualitzada o modificació del currículum. L’avaluació és contínua, amb observació
sistemàtica i visió global del seu progrés d’aprenentatge, integrant les aportacions i les
observacions efectuades en cada una de les àrees.
●

Programa d’immersió lingüística
Els alumnes d’incorporació tardana de parla no catalana, procedents d’altres cultures,
hauran de ser atesos de manera específica. Aquest tipus d’ajut s’orientarà a
l’adquisició, el més ràpid possible, de la capacitat per seguir l’ensenyament en català.
Els requisits bàsics per aquesta tasca són:
1. Mantenir l’estatus de la llengua de casa, desenvolupar l’actitud i motivació respecte
a la llengua de l’escola i donar un tractament pedagògic adequat. Aquest
tractament, en certa manera similar a l’opció escolar de la immersió no és mai una
opció només lingüística , sinó que té una dimensió social que implica tots els que
s’hi vinculin.
2. Es tracta d’aprendre la nova llengua usant-la, és a dir, fent-la servir abans de
conèixer-la totalment.
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Com a objectius específics:
1. Aconseguir que l’alumne o alumnes incorporats tardanament siguin capaços
d’entendre tot tipus de missatges escrits i orals.
2. En cas que l’alumne provingui de fora de l’àmbit castellà, un objectiu a tenir en
compte serà un nivell molt elemental d’expressió oral.
Actuacions previstes:
1. Optimitzar els recursos del centre, tant humans com materials.
2. Aprofitar la interacció que es produeix dins l’aula i implicar tots els altres companys
en el procés d’integració del nou company.
3. Intentar que els seus companys de taula siguin els més adients per tal d’ajudar-lo
durant aquest període d’incorporació.

Recursos:
1. Si la llengua materna de l’alumne és una d’aquestes: el castellà, el francès o
l’anglès; aleshores els professors dels departaments que imparteixen aquestes
llengües també s’implicaran en aquesta tasca.
2. Aprofitar les hores lliures o de tutoria perquè el professor o professors
responsables puguin dedicar una atenció individualitzada als alumnes.
3. Material audiovisual (vídeos, cassetes informatius o programes didàctics de
televisió i ràdio, etc. )
4. Lectures escollides, fragments de textos, novel·les breus, contes, etc.
5. Elaborar material de suport per al professorat i per l’alumnat per atendre aquest
casos.
6. Aprofitar, si es dona el cas, possibles cursets per a no catalanoparlants que

PL-ED-05

2019-2021

Pla Lingüístic de Centre

APROVAT

Revisió 0.0

La versió vigent és la publicada al Qualiteasy.

Pàgina 41

PLA LINGÜÍSTIC DE CENTRE

COL·LEGI CARDENAL
VIDAL I BARRAQUER

estiguin al seu abast.
Aquest material serà, en una primera fase, molt senzill i amb un guiatge per part del
professor; i s’anirà ampliant i modificant a mesura que l’alumne es familiaritzi
progressivament amb tota mena de textos.
Periòdicament s’avaluarà el treball dut a terme, corregint si fos necessari o
incrementant i reforçant les tasques per aconseguir l’objectiu.
Tota aquesta tasca estarà coordinada pel docent d’aquesta aula i pel tutor de l’alumne.

6.-ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL CENTRE
6.1 EL CATALÀ, VEHICLE DE COMUNICACIÓ I EINA DE CONVIVÈNCIA.
El català constitueix la llengua vehicular del Centre.
En totes aquelles matèries que s’imparteixin en llengua catalana, el professorat
procurarà seguir les indicacions següents, per tal de donar coherència a la seva
intervenció docent i contribuir a millorar la competència lingüística de l’alumnat:
1.

En les converses establertes entre un catalanoparlant i un castellanoparlant, quan
aquest té un coneixement passiu de l’altra llengua, el catalanoparlant procurarà no
abandonar la llengua pròpia, per tal de garantir la familiarització dels monolingües amb
la llengua catalana i que no quedi restringit el seu ús a allò que és estrictament
acadèmic.

2.

La llengua catalana com a llengua ambiental del centre implica parlar en català també
fora de classe: guàrdies, corredors, amonestacions, indicacions, intervencions
públiques, festes...

3.

Fer ensenyament en català vol dir triar aquesta llengua per a les explicacions a classe,
els escrits a la pissarra, els exàmens, els llibres de text i el material complementari
(sempre i quan se’n disposi). Els alumnes hauran de fer les intervencions orals i
entregar el seu material escrit en català. Estimular, motivar i encoratjar l’alumnat és
molt més important que corregir en un primer moment les seves mancances.
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No s’han de permetre actituds d’intolerància lingüística dins el centre. Els drets
lingüístics s’han de respectar.

5.

Davant problemes excepcionals -exempcions, incorporacions tardanes- s’han de
prendre les mesures adequades però no canviar l’opció lingüística. Es pot parlar amb
l’alumne, els pares, informar-lo de les opcions a dins i a fora del centre per accelerar
l’aprenentatge de la llengua, donar-li el material específic, etc.

El centre revisa i actualitza amb regularitat els documents de centre, amb especial
atenció als continguts referits a la llengua catalana i es fa un seguiment en les
actuacions quotidianes de les propostes de canvi derivades de les revisions.
L'ús de la llengua catalana és present en totes les reunions: claustre, cicle,
departament i qualsevol altra trobada o organització entre el professorat.
Les comunicacions orals amb les famílies es realitzen en català, tret d'alguns casos en
que les famílies manifesten el desconeixement de la llengua catalana.
Pel que fa a ús no sexista del llenguatge, en tots els documents del centre es tenen en
compte els criteris d’utilització d’un llenguatge no sexista ni androcèntric. En general,
es treballa transversalment a les àrees del currículum.

6.2. PROGRAMES D’INNOVACIÓ
L’escola posa en marxa diversos programens d’innovació que impliquen les
llengües en major o menor grau. Aqui se’n detallen alguns, tots tenen el seu
projecte publicat a la web del centre.
●

PLA LECTOR (PLEC)
Una de les finalitats primordials de l’educació és a aconseguir ciutadans lectors.
Sobretot, perquè sense l’adquisició d’aquesta habilitat privem les persones del
coneixement personal cívic i cultural necessari per moure’s en la societat amb
autonomia conscient i llibertat plena. Veiem la necessitat de concretar un pla de lectura
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que sigui capaç d’unificar estratègies, optimitzar recursos i sistematitzar accions per a
obtenir resultats més satisfactoris entre els alumnes, que augmentin els índex lectors,
afavoreixin la comprensió lectora i impliquin l’aprenentatge de les competències
bàsiques. El Pla de Lectura de Centre (PLEC) afavorirà la promoció de la lectura en el
nostre centre, recollirà les estratègies, metodologies i objectius en relació a la lectura.
●

“PROJECTE ULISSES”
XARXES NEURONALS: Programa d’estimulació neuronal primerenca.
Comprèn l’etapa d’Educació Infantil i Cicle Inicial de Primària
Les activitats són auditives i visuals.
El material consisteix en una sèrie de Packs de diferents sectors: Natura, Ciència i
Tecnologia, Art, Música... compostes de 10 bits cadascun . Cada bit té una imatge i
darrera la seva informació, anomenades magnituds, entre 6 i 8, la primera diu el nom
de la imatge en català i la última l’anomena en castellà.
La resta de les informacions es llegeixen en català.
OPTIMIS: Programa pel desenvolupament de les capacitats cognitives des de
qualsevol situació d’aprenentatge.
Comprèn l’etapa d’Educació Infantil
Es treballen les capacitats de: observar, identificar, comparar,relacionar, diferenciar,
classificar amb criteri i sense, induir, deduir, definir, planificar sintetitzar.
Es realitzen diferents activitats amb el suport de material específic .
Tot es verbalitza en català.
La capacitat de sintetitzares treballa per mitjà dels mapes conceptuals i la seva
utilització s’amplia fins a tota la Primària.
A Infantil s’utilitzen imatges i es verbalitza en català.
A Primària s’utilitzen en totes les llengües
CIRCUITS: Programa pel desenvolupament de la lateralitat.
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Aquest programa de prevenció té la finalitat de preparar una bona intercomunicació
entre els dos hemisferis. Comprèn l’etapa d’Educació Infantil
Les activitats són diàries a infantil.
A Primària es realitzen dins de les hores dedicades a gimnàstica.
Totes les activitats es verbalitzen en català.
SENSOR: Programa pre-lector
Compren l’etapa d’Educació Infantil
Es realitza un cop a la setmana, la seva activitat consisteix en l’audició i visualització
d’una sèrie de 10 imatges d’una mateixa temàtica -> imatge -> veu del nom de la
imatge (en català) -> nom escrit a la pantalla en un extrem (en català) .
L’alumne no ho verbalitza, ho interioritza.
CREA
El programa Crea treballa tot un ventall d’estratègies que desenvolupen la intel·ligència
lateral en les etapes d’Infantil i Primària.
Aquestes estratègies serveixen com a eina eficaç per estructurar el pensament amb tot
el que això suposa per l’àrea del llenguatge.
Treballen la creativitat amb el conseqüent augment de vocabulari.
També treballen sistemàticament l´expressió oral (diferents formes d’expressar una
idea amb l’alternativa múltiple, treball sistemàtic de pensament expansiu, exercicis de
playing,…) i ajuden a enregistrar de manera ordenada l’adquisició de nous
coneixements, per tant de noves estructures lingüístiques.
Tanmateix la metodologia “diferent” d’aplicació a l’aula fa que sigui una forma altament
motivadora i lúdica de treballar les llengües amb els nostres alumnes.
FAIG
Potenciar que els alumnes esdevinguin innovadors crítics, creatius, flexibles,
emprenedors, comunicadors, competents i gestors del coneixement. Entrenar els
alumnes i educadors en l’art de formular i resoldre problemes creativament.
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Projectes d’Investigació Cooperatius (PIC) que integren continguts curriculars de les
àrees i despleguen les líbnies metodològiques, eines, procediments i tècniquesa de
tots els programes anteriors de forma pràctica en un espai-temps integrat i innovador.
El seu principi es resumeix en : ensentyar per a aprendre, aprendre per a ensenyar.
Aquests programes afavoreixen:
1

La utilització de la llengua.

2

L’adquisició i ampliació de vocabulari.

2
●

L’expressió oral.

“LECTURA EFICAÇ”
La Lectura Eficaç es pot definir com: Un conjunt de tècniques o recursos didàctics
sistematitzats que potencien el desenvolupament de totes les capacitats necessàries
per a afrontar amb èxit l’acte lector.
Compren l’etapa d’Educació Primària
La lectura és un dels objectius prioritaris en els diversos nivells de l’ensenyament. Un
bon lector no acaba ni en primària ni en secundària. Si es deixa de fer lectura d’una
manera sistemàtica, el nivell assolit s’estanca, si és que no minva.
Som conscients d’aquest fet i volem garantir dur a bon terme totes les implicacions
pedagògiques que comporta l’ensenyament de la lectura. Això ens mena a la
necessitat d’un projecte lector per al centre, que abarca tota l’escolaritat d’una manera
sistemàtica implicant tot el professorat en un projecte comú.

●

PROGRAMA PER POTENCIAR LA BIBLIOTECA ESCOLAR
Aquest programa, destinat a tota la comunitat educativa, té com a objectiu prioritari
potenciar la biblioteca escolar com un espai de recursos i promoure l’hàbit lector.
La biblioteca escolar és un element essencial per dur a terme el projecte de lectura i és
una eina imprescindible per a la formació de bons lectors. Els llibres són i seran
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sempre un mitjà per a l’aprenentatge, i la seva lectura a més d’esdevenir un plaer en el
temps de lleure, és una manera de conèixer i esbrinar la realitat que ens envolta. Els
llibres són una font d’informació molt important que cal conservar i que l’alumnat ha de
tenir al seu abast.
En els nostres dies en que la informació està a l’abast de tothom a internet s’ha de
reforçar la lectura com a eina bàsica per a l’aprenentatge, perquè si a un nen li costa
llegir, encara que pugui trobar molta informació, no sabrà comprendre’n el contingut i,
difícilment, arribarà a trobar allò que busca.
S’insisteix molt en millorar el nivell de lectura i escriptura dels estudiants i la biblioteca
escolar té una funció imprescindible en aquesta millora.
Després d’uns anys de letargia bibliotecària creiem necessari engegar un nou projecte
i donar-li l’empenta que es mereix.
●

“EDUCACIÓ PER LA SALUT”
L’escola està immersa dins un programa de la Generalitat de Catalunya que té com a
objectiu tractar temes relacionats amb la salut a diferents cursos a través d’una
programació vertical. Es fan activitats programades per diferents institucions. Les
diferents activitats són en llengua catalana.

●

PROGRAMA DE SALUT INTEGRAL
L’escola participa del Programa SI! (salut integral) promogut des de la fundació SHE
presidida pel Dr. Valentí Fuster. Aquest té com a objectiu promoure la salut i els hàbits
saludables

incidint en temes com l’alimentació saludable, l’activitat física, el

coneixement del cor, del cos i la gestió de les emocions.
Les activitats d’ensenyament aprenentatges plantejades en aquest programa són
contes, jocs , narracions i audiovisuals en català.
Es convida a les famílies a participar del programa mitjançant una pàgina web i rebent
informacions des de l’escola referides a la salut. També es realitza la setmana de la
salut a l’escola
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El programa es va començar a educació infantil i ha anat pujant, a hores d’ara ja
s’aplica a tota la primària.
●

PROGRAMA DE MEDIACIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
És un procés de gestió de conflictes que es caracteritza per la intervenció d’una
tercera persona imparcial i experta, sigui a iniciativa de les parts implicades en el
conflicte, sigui a indicació d’una altra persona, que té com a objectiu ajudar-les a
obtenir, per elles mateixes, un acord satisfactori.
No es tracta d’erradicar els conflictes sinó d’adquirir la capacitat i la voluntat de
transformar-los pacíficament.
Aquest programa es duu a terme en tots els cursos.
La llengua de comunicació utilitzada és el català.
●

PROGRAMA DE LLENGUA ÀRAB: Participació en el programa de Llengua àrab i
cultura marroquina, promogut pel Departament d´educació per alumnes del nostre
centre des de cicle mitjà de primària fins a 2n d´ESO.S’ofereix a aquest alumnat
una hora de classe.

7. CONCRECIÓ OPERATIVA DEL PROJECTE
7.1. ACTUACIONS DEL PLA ANUAL
1. Fer un seguiment de l’ús d’aquesta llengua en els diversos àmbits
Cada estament del centre (equip directiu, equips de coordinació, claustre, equips de
nivell, equips de cicle i departaments) farà una avaluació anual de l’ús que es fa de la
llengua catalana dins el seu estament.
2. Fomentar l’ús del català oral entre els monitors de menjador
Es penjaran diversos cartells fomentant l’ús de la llengua catalana i d’altres amb el
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vocabulari i expressions més usades en aquest servei.
3. Assistir a una representació de teatre
S’inclourà en el pla anual de sortides d’educació primària i secundària l’assistència a
una representació teatral en català, anglès i francès.
4. Treballar sistemàticament cada any a educació infantil i primària les tradicions del
folklore català i a ESO les tradicions del Nadal.
Activitats diverses relacionades amb les tradicions de la cultura catalana: castanyada,
Nadal, Carnestoltes,Sant Jordi, jocs tradicionals...
5. Treballar sistemàticament cada curs a educació primària els jocs tradicionals.
Es treballaran diversos jocs tradicionals catalans com a eix transversal.
6. Desenvolupar un taller d’expressió oral.
Els alumnes de C.M. realitzaran un taller d’expressió oral durant el curs.
Els alumnes de secundària es prepararan per participar en el concurs de lectura en
veu alta que organitza el Departament.
7. Fer representacions teatrals i festivals.
Al llarg del curs escolar es faran diferents representacions teatrals i festivals.
8. Aplicar les TIC en l’aprenentatge de les llengües
A tot el centre s’utilitzaran les TIC per reforçar els diversos continguts de llengües:
català, castellà, anglès i francès.
9.Participar en concursos literaris:
Els alumnes d’educació primària i secundària participaran en els concursos literaris
“Martí i Pol” i “Vázquez Montalbán”, organitzats per l’Ajuntament de Cambrils.
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Participació en el concurs literari organitzat per L’AMPA del centre a Primària i Jocs
Florals a Secundària.
Participació Concurs Coca-Cola alumnes 2n ESO
Participació en els concursos literaris que es convoquen a les nostres comarques.
10.Realitzar un taller a la Biblioteca de Cambrils
Els alumnes d’educació infantil fan una visita a la biblioteca municipal,participant en la
narració d’un conte a càrrec de la bibliotecària.
Els alumnes de 1r d’ESO coneixeran mitjançant un taller quin és el funcionament d’una
biblioteca en la recerca d’informació.

8.- AVALUACIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL PLC
La Coordinació de llengua realitzarà un estudi bianual sobre les dades d’ús de la
llengua en el centre. A partir de les dades obtingudes i de les previsions del PLC, farà
les esmenes necessàries si s’escauen.
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