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PROJECTE LINGÜÍSTIC 

 

INTRODUCCIÓ 

La llengua catalana, com a llengua pròpia de Catalunya, la utilitzem normalment com 

a llengua vehicular i d’aprenentatge. El català és el vehicle d’expressió normal de les 

activitats docents i administratives, tant internes com externes. Un tant per cent molt 

elevat de la nostra comunitat educativa és d’origen immigrant i no té cap 

coneixement de la llengua catalana, és per això que la nostra finalitat és aconseguir 

que l’ús del català sigui més normalitzat per part de tota la comunitat educativa, dins i 

fora de l’escola. En l’ús de la llengua procurem tenir en compte un lèxic no sexista ni 

racista, per tal de promoure la igualtat i la tolerància dins de la comunitat educativa. 

El nostre alumnat en acabar l’educació primària han de ser capaços d’utilitzar i 

conèixer tant la llengua catalana com la castellana, així com un coneixement bàsic 

de la llengua anglesa. 

Hi ha uns criteris generals del tractament de les llengües curriculars:  

- Iniciar la llengua oral abans que l’escrita 

- Relacionar cada llengua amb una persona diferent 

- Els cicles disposen d’un espai de temps per realitzar la coordinació  entre 

aquest cicle, vetllant que el tutor/a doni sempre la llengua catalana i la 

persona que ensenyi el castellà sigui una altre. 

 

LLENGUA CATALANA 

El nostre centre, com a conseqüència de l’elevat nombre d’alumnes immigrants, té 

consciència clara sobre la necessitat de l‘ús del català en la comunicació quotidiana. 

Impulsem actuacions d’ús entre tota la comunitat educativa. En les activitats 

extraescolars i altres activitats que organitzem a l’escola s’han de fer en llengua 

catalana. Tenim una dinamitzadora del català que treballa amb grups de mares de 

diferents nivells d’aprenentatge de la nostra llengua.  

 

En la relació amb les famílies es fa en català en un primer moment. Si la comunicació 

és molt dificultosa és busquen recursos per poder entendre’ns: mediadora. 

 



 Escola Pompeu Fabra 
Donem molta importància al treball de les diverses tipologies de textos orals 

(entrevista, conversa, dramatització, argumentació) com aprenentatge previ al text 

escrit. Com a centre, el primer curs de cada cicle i el segons d’educació infantil fan 

una obra de teatre per tal de potenciar aquest treball oral. Un d’aquests cursos 

participa a la mostra de teatre del Baix Camp. A més assistim a una obra de teatre 

cada nivell tant en català com en anglès. 

A l’horari donem una sessió amb grup partit (desdoblaments) pel treball de la llengua 

oral. 

Cal potenciar amb els nostres alumnes el coneixement de frases fetes, dobles 

sentits, llenguatge poètic,... 

 

El llibre de text dins els treball de la llengua catalana és una eina més, però no és 

l’únic que fem servir.  

 

A tots els nivells treballem les diferents tipologies de text escrit. Des de segon de 

cicle inicial apliquem el Lectogrup que és una programació progressiva d’activitats 

relacionades amb la lectura i l’escriptura. Aquest treball es fa un seguiment 

sistemàtic dels resultats en graelles trimestrals que s’entreguen al cap d’estudis.  

Per Sant Jordi s’organitzen uns Jocs Florals on hi participen tota l’escola.  

 

Pla lector: és un projecte que recull els objectius, metodologies i estratègies per tal 

de garantir i assegurar l’assoliment de les competències bàsiques en l’alumnat i per 

fomentar la lectura en tots els seus àmbits. S’organitza en tres grans blocs: 

Competència lectora, competència informacional i gust per la lectura.  

 

Tenim un pla d’acollida que planifica mesures organitzatives i pedagògiques per tal 

que els alumnes rebin una bona acollida i una atenció lingüística de qualitat. L’aula 

d’acollida atén els alumnes nouvinguts per oferir estratègies per una millor 

comprensió dels continguts de l’aula ordinària. Hi ha un mestre responsable, tutor de 

l’aula d’acollida, que realitza la coordinació amb els tutors d’aula.  

 

Agrupaments flexibles en l’àrea de llengua per assegurar una millor adaptació del 

nivell d’aprenentatge dels alumnes. També fem ús de desdoblaments per treballar 
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l’expressió oral i escrita. Aquesta organització implica l’ús de materials multinivells i 

un moviment d’alumnes d’un grup a l’altre sempre que els seu nivell d’aprenentatge 

ho requereixi. Tenim planificades sessions d’avaluació conjuntes per tal de fer un 

seguiment col·lectiu de tots els grups i reflexionar sobre les estratègies emprades. 

 

A final de curs es passen unes proves per nivells per avaluar els aprenentatges dels 

alumnes i per decidir, conjuntament, els agrupaments del curs vinent. Aquestes 

proves també es passen als alumnes nouvinguts en el moment en què arriben per tal 

de fer un bon diagnosi del seu nivell competencial.  

 

Les sortides acadèmiques que contemplen les diferents matèries sempre serveixen 

per fomentar l’ús de la llengua catalana en diferents contextos.  

 

LLENGUA CASTELLANA 

El castellà la treballarem com a segona llengua.  

Tots els conceptes s’introdueixen en la primera llengua i en castellà se’n fa 

l’exercitació.  

El castellà s’introdueix a partir a primer de cicle inicial de forma oral i a segon de cicle 

inicial s’introdueix la forma escrita. 

Respectem les variants dialectals del castellà representades en els nostres alumnes 

d’origen sud-americà.  

Impartim dues sessions setmanals de llengua castellana.  

 

LLENGUA ANGLESA 

L’aprenentatge de la segona llengua estranger, l’anglès, s’introdueix a segon 

d’educació infantil (P4) de forma exclusivament oral. A cicle inicial s’introdueix 

l’anglès escrit de forma progressiva. 

 

Tant a Educació infantil com a cicle inicial treballem sempre amb mig grup per tal 

d’afavorir la comunicació entre els alumnes i potenciar l’expressió oral.  Els alumnes 

de Cicle mitjà i superior tenen dues sessions amb el grup sencer on es treballa de 

manera més sistemàtica i una sessió amb mig grup que permet fer activitats més 

comunicatives. 
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Els mestres d’anglès (sempre que n’hi hagi més d’un) treballaran de forma 

coordinada per donar coherència a les programacions i aprenentatges dels alumnes. 

Per això es reservarà una hora setmanal de coordinació.  

 

Llibres de text: a educació infantil no hi ha llibres de text; tot el material està 

proporcionat per les mestres. A cicle inicial només hi ha un llibre que serveix també 

per treballar-hi. A cicle mitjà i superior disposen de llibre de consulta i un de treball 

A banda del llibre de text, es disposen de molts recursos (audiovisuals, interactius,...) 

per motivar els aprenentatges dels alumnes.    

  

BIBLIOTECA 

 

- És un espai i recurs de coneixement i aprenentatge.  

- Recolza el currículum amb un fons documental pel desenvolupament de les 

àrees. 

- Promou activitats que potencien l’hàbit lector 

- Promou l’autonomia per a la construcció del propi coneixement i amb l’ús de 

diverses fonts d’informació 

- Fomenta l’aprenentatge autònom i crític al llarg de la vida.  

- Dóna a suport a la lectura com a suport al llenguatge: és amb la comprensió 

oral, la base de l’ensenyament i dóna models de qualitat 

- Promou la relació amb altres biblioteques. 
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