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1 Introducció 
1.1 Presentació del document:  

El projecte Lingüístic del Centre (PLC) forma part del Projecte Educatiu de Centre i és el marc de referència de la 
gestió de les llengües en el nostre centre. Tanmateix, és el document a partir del qual, i per a tota la comunitat 
educativa del centre, es realitza 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. La llengua és un vehicle de comunicació 
i de relació entre les persones, però també és l’instrument bàsic d’accés al coneixement i a la cultura. És a dir, és 
quelcom que permet accedir a diferents maneres d’entendre la realitat en la qual vivim i als sabers generats per 
diferents grups culturals i lingüístics, i també permet desenvolupar la sensibilitat literària i artística. Però, sobretot, 
la llengua és un dels principals mitjans de socialització i interacció entre les persones; és un element de mediació 
fonamental entre els éssers humans. En definitiva, actua com un mitjà de comunicació que es troba al servei del 
nostre coneixement com a persones 

La necessitat d’aquest projecte neix del fet que som conscients de la rellevància de les llengües a la vida acadèmica 
dels nostres alumnes; és per això que necessitem un mecanisme que coordini les accions dins i fora de l’aula, tant 
presencials com virtuals, i que doni resposta a les necessitats del nostre alumnat a la vegada que conforma una 
proposta educativa de qualitat en relació a l’interès social. 

En aquesta tasca tan complexa hem d’implicar el professorat, l’alumnat i les famílies, per la qual cosa, el nostre 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 d´altres llengües, tant les curriculars (castellà, anglès i francès) 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, 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 una 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 a més tingui un coneixement 
adequat i idoni de les llengües estrangeres estudiades. 

1.2 Principis fonamentals:  
Aquest PLC es basa en els següents principis: 

1. Llengua pròpia i vehicular. El català i el castellà esdevenen les llengües pròpies del centre i són les que 
s’han d’utilitzar com a llengua vehicular i d’aprenentatge. Per tant, seran l’eix vertebrador d’aquest Projecte 
Lingüístic de Centre. A més, el centre planificarà i vetllarà per tal de garantir la formació de l’alumnat, 
dirigida al coneixement de l’entorn social i cultural immediat. 

2. La llengua a l’aula. El model de llengua que es fa present a l’aula és un dels factors que més incidència té 
en l’aprenentatge lingüístic de l’alumnat. En el model de llengua d’aula, hi participa no només el professorat 
de llengua sinó tot el professorat del centre, i es construeix tant des del discurs del professorat com des de 
la interacció entre el professor i el grup d’alumnes i els alumnes del grup entre si. 

3. Plurilingüisme i interculturalitat. Cal potenciar al màxim les competències plurilingües del nostre alumnat 
atès que estudien en un entorn intercultural on conviuen una llengua vehicular i altres curriculars i diverses 
llengües familiars complementàries. 

4. Una estructura per competències. La llengua és un eix transversal que cal desenvolupar de manera 
sistemàtica a través de totes les àrees curriculars. 

5. Enfocament comunicatiu. Les llengües s’aprenen en contextos reals d’ús a través de la interacció 
significativa i funcional. Per tant, cal un enfocament orientat a l’acció que considera els usuaris i aprenents 
de llengües principalment com a agents socials en unes circumstàncies i en un entorn determinats. 

6. Habilitats lingüístiques bàsiques. El desenvolupament formal de les quatre habilitats (parlar, escriure, 
escoltar i llegir) ha de ser contemplat sempre en totes les matèries. 



 
 

 

7. L’aprenentatge de les llengües catalana i castellana. Aquest aprenentatge ha de servir com a base per a 
l’adquisició d’altres llengües mitjançant un tractament integrat de les dues llengües cooficials. 

8. La competència comunicativa plurilingüe. Tot l’alumnat ha d’assolir una sòlida competència comunicativa 
en acabar la seva formació per tal d’utilitzar correctament el català i el castellà i, també, permetre la 
comunicació oral i escrita, amb diferents graus de competència, en les llengües estrangeres que s’estudien 
en el centre. 

9. Llenguatge integrador. Caldrà vetllar perquè l’ús de la llengua en els diferents àmbits potenciï la no 
discriminació per cap raó sociolingüística. 

Així doncs, el PLC és l’instrument per a la gestió de les llengües a través del qual consensuem el model lingüístic del 
nostre centre i establim els principis, els objectius i les accions transversals per estendre el coneixement, l’ús, la 
qualitat i la interacció de les llengües del centre. 

2.Context sociolingüístic 
2.1. L’entorn 
El Col·legi es troba al municipi de Castelldefels, a la comarca del Baix Llobregat, al barri dels Canyars. El barri dels 
Canyars està format per famílies treballadores de classe mitjana i compta amb 3919 habitants dels 66.375 que té 
en total el municipi. 

Castelldefels és una ciutat que compta amb moltes persones provinents de la resta de l’estat espanyol i de 
l’estranger, cosa que condiciona directament les llengües habituals d’ús dels nostres alumnes i de les seves famílies. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

En la gràfica següent, es recull la quantitat d’habitants de la nostra ciutat nascuts a l’estranger. És important tenirho 
present perquè la nostra escola, cada cop més, és un reflex d’aquest ampli ventall de nacionalitats diferents:  

 

2.2. El centre 
La nostra escola absorbeix gran part dels infants del barri dels Canyars i d’altres barris més o menys propers. 
Aprofitem serveis municipals com la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, el Teatre Plaza o el Centre Cívic Frederic 
Mompou. 

L’alumnat del Col·legi Frangoal són infants des de l’etapa d’Educació Infantil fins a la de Secundària. La majoria dels 
nostres alumnes són nascuts a Catalunya i una gran part de les famílies prové d’altres indrets de l’estat. Tanmateix, 
també hi ha alumnes de diferents nacionalitats com islandesos, ucraïnesos, argentins, marroquins, holandesos, 
xinesos, etc., tots integrats totalment dins de les dinàmiques del centre. 

Si parlem de xifres, la nostra escola compta amb 749 alumnes i 591 famílies. Aquests alumnes es distribueixen de 
la següent manera en les diferents etapes:  

- 136 alumnes a Educació Infantil.  
- 366 alumnes a Educació Primària.  
- 247 alumnes a Educació Secundària.  

Durant el curs 2018-2019, per tal de comptar amb xifres actuals sobre la situació lingüística al nostre centre, vam 
preparar una enquesta que es va passar a totes les famílies de l’escola. L’enquesta té com objectiu recollir les 
llengües d’àmbit d’ús familiar de tot el nostre alumnat.  

En el cas d’Infantil i de Cicle Inicial, l’enquesta es va fer arribar a les famílies. En canvi, en el cas de Cicle Mitjà, Cicle 

Superior i ESO l’enquesta es va realitzar a classe amb el tutor/a que en van recollir les dades.  

El nombre total alumnes que van contestar l’enquesta van ser 738, gairebé la totalitat dels alumnes amb què 

comptem a l’escola. I, tal com ja hem apuntat en la situació lingüística de la nostra ciutat, la nostra escola recull el 
plurilingüisme de Castelldefels perquè les llengües del nostres alumnes són totes aquestes: català, castellà, xinès, 
portuguès, anglès, rus, àrab, romanès, italià, alemany, francès, gallec.  



 
 

A continuació, recollim les dades obtingudes d’aquestes enquestes:  

a) Tipus d’alumnes segons la quantitat de llengües que parlen a casa:  

Del total de 738 alumnes que han contestat l’enquesta, trobem que 517 són monolingües i representen al 70%; 207 
són bilingües i representen el 28% i 14 són políglotes i representen el 2%.  

b) Alumnes monolingües segons la llengua d’ús a casa:  
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6 1 1 4 1 1 2
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Dels 517 alumnes monolingües, trobem que 445 parlen el castellà, 56 el català, 6 el xinès, 1 el portuguès, 1 l’anglès, 
4 el rus, 1 l’àrab, 1 el romanès i 2 l’italià. Per tant, podem dir que un 86% dels alumnes monolingües parlen el 
castellà, un 11% el català i un 3% altres idiomes.  

c) Alumnes bilingües segons la llengua d’ús a casa:  

160

6
37

4 Català - Castellà

Català + llengua 
estrangera

Castellà + llengua 
estrangera

2 llengües estrangeres

 

Dels 207 alumnes bilingües, trobem que 160 utilitzen el català i el castellà per comunicar-se, 6 el català més una 
llengua estrangera, 37 el castellà més una llengua estrangera i 4 dues llengües estrangeres. Això vol dir que el 77% 
dels bilingües utilitzen el català i el castellà, mentre que el 18% utilitzen el castellà més una llengua estrangera, el 
3% el català més una llengua estrangera i el 2% dues llengües estrangeres. 

 

d) Alumnes trilingües segons les llengües d’ús a casa: 
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2
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Dels 14 alumnes trilingües trobem que 12 parlen el català, el castellà més una llengua estrangera; mentre que 2 
parlen el castellà més dues llengües estrangeres. 

3. Tractament de les llengües 
3.1. Objectius 

3.1.1. Educació infantil: 

  
Llenguatge oral             

1. Manifestar fets i vivències, explorar coneixements, expressar i comunicar idees i sentiments. 
2. Construir pensament. 
3. Participar en intercanvis comunicatius diversos. 
4. Relatar fets i vivències. 
5. Explorar coneixements. 
6. Expressar i comunicar idees i sentiments. Regular la pròpia conducta i la dels altres, participar en la 

solució de conflictes. 
7. Percebre que la llengua és un instrument d’aprenentatge, de representació, de comunicació i de gaudi. 
8. Expressar-se, comprendre i interpretar els missatges orals, en situacions quotidianes, mitjançant la 

interacció amb els altres i els adults. 
9. Posar paraules a allò que està passant, a les coses que fa, veu, o a allò que pensa o sent, per ordenar el 

pensament, donar-li forma i a compartir-lo amb els altres. 
10. Progressar en la comprensió i l’apropiació de models, codis i eines amb sentit social. 
11. Verbalitzar, relatar, regular la pròpia conducta i la dels altres i participar en la resolució de conflictes, en 

situacions de joc o de la vida pràctica. 
12. Comunicar-nos les coses importants que compartim i intentar donar significat conjunt als fenòmens del 

món. 
13. Participar en converses, escoltant, respectant i reflexionant sobre les idees dels altres.  
14. A través dels contes, participar de manera activa, connectant amb les pròpies vivències. 
15. Apropiar-se de forma natural del discurs, expressions, construccions de frases, paraules i sons, mitjançant 

el mestre com a model lingüístic. 
16. Establir relacions i interconnexions en l’aprenentatge de les noves llengües, tenint en compte la llengua 

pròpia de cada infant. 
17. Tenir un paper actiu en l’aprenentatge de les noves llengües.  
18. Practicar la nova llengua en diferents situacions comunicatives . 

Llenguatge escrit  

1. Descobrir per a què serveix i com funciona el llenguatge escrit.  
2. Iniciar-se i implicar-se en el procés de descoberta i comprensió del funcionament del codi escrit. 
3. Utilitzar de manera funcional la lectura i l’escriptura per arribar a l’inici del coneixement i les 

característiques del text escrit. 
4. Descobrir per a què serveix escriure i llegir i el funcionament del codi manipulant material escrit i 

experimentant amb l’escriptura i la lectura. 
5. Començar a conèixer, de manera natural i viscuda, al funcionament del sistema alfabètic. 
6. Interioritzar de manera progressiva el codi per dominar, progressivament, la lectura i l’escriptura. 
7. Buscar el significat del text escrit a partir de la relació entre el sentit i la finalitat del missatge, les 

necessitats personals i el codi alfabètic, a partir d’habilitats cognitives com ara hipòtesis, associacions, 
anticipacions, relacions, etc. 

Literatura 

1. Desenvolupar la creativitat i l’adquisició de la llengua oral i escrita, a través de la literatura en totes les 
seves manifestacions (poesia, poesia visual, conte, àlbum il·lustrat, teatre, cinema, còmic, etc.,) 

2. Despertar la capacitat lúdica i creativa de la llengua. 



 
 

3.1.2. Educació Primària: 

Llengua i literatura (catalana i castellana) 

Dimensió comunicació oral 

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

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

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

Dimensió comprensió lectora 

 Llegir amb fluïdesa per comprendre textos de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars en 
diferents suports i formats. 

 Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació, interpretar i valorar el con- tingut d’acord amb la 
tipologia i la complexitat del text i el propòsit de la lectura. 

 Utilitzar, per comprendre un text, l’estructura i el format de cada gènere textual i el  

 component semàntic de les paraules i de les estructures morfosintàctiques més habituals. 

 Aplicar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement propi. 

Dimensió expressió escrita 

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

 Produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i estructura que s’adeqüin al tipus de text, a les 
intencions i al destinatari. 

 Revisar el text per millorar-lo i tenir cura de la seva presentació formal en funció de la situació 
comunicativa.  

 

Dimensió literària 

 Llegir fragments i obres i conèixer alguns autors i autores significatius de la literatura catalana, castellana i 
universal. 

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

Dimensió plurilingüe i intercultural 

 Ser conscient de la pertinença a la comunitat lingüística i cultural catalana, i mostrar interès per l’ús de la 
llengua catalana. 

 Conèixer i valorar la diversitat lingüística i cultural de Catalunya, l’Estat espanyol, d’Europa i del món. 

 

Llengües estrangeres (anglès i francès)  

Dimensió comunicació oral 

 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. 

 



 
 

Dimensió comprensió lectora 

 Aplicar estratègies per obtenir informació bàsica i comprendre textos escrits senzills o adaptats de la vida 
quotidiana, dels mitjans de comunicació i de l’àmbit escolar. 

 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. 

Dimensió expressió escrita 

 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. 

Dimensió literària 

 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 gaudi dels altres. 

Dimensió plurilingüe i intercultural 

 Utilitzar estratègies plurilingües per a la comunicació. 

 

3.1.3. Educació Secundària: 
 

Llengua i literatura (catalana i castellana) 

Dimensió comprensió lectora 

 Obtenir informació, interpretar i valorar el contingut de textos escrits de la vida quotidiana, dels mitjans 
de comunicació i acadèmics per comprendre’ls.  

 Reconèixer els gèneres de text, l’estructura i el seu format, i interpretar-ne els trets lèxics i 
morfosintàctics per comprendre’l.  

 Desenvolupar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement.  

Dimensió expressió escrita 

 Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa (receptor, intenció) i a partir de la generació 
d’idees i la seva organització.  

 Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i suports amb adequació, coherència, cohesió i 
correcció lingüística.  

 Revisar i corregir el text per millorar-lo, i tenir cura de la seva presentació formal.  

 

Dimensió comunicació oral 

 Obtenir informació, interpretar i valorar textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i 
acadèmics, incloent-hi els elements prosòdics i no verbals.  

 Produir textos orals de tipologia diversa amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística, emprant-
hi els elements prosòdics i no verbals pertinents.  

 Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa per iniciar, mantenir i acabar el 
discurs.  

 



 
 

Dimensió literària 

 Llegir obres i conèixer els autors i les autores i els períodes més significatius de la literatura catalana, la 
castellana i la universal.  

 Expressar, oralment o per escrit, opinions raonades sobre obres literàries, tot identificant gèneres, i 
interpretant i valorant els recursos literaris dels textos.  

 Escriure textos literaris per expressar realitats, ficcions i sentiments.  

Dimensió actitudinal i plurilingue 

 Adquirir l’hàbit de la lectura com un mitjà per accedir a la informació i al coneixement, i per al gaudi 
personal; i valorar l’escriptura com un mitjà per estructurar el pensament I comunicar-se amb els altres.  

 Implicar-se activament i reflexiva en interaccions orals amb una actitud dialogant i d’escolta.  

 Manifestar una actitud de respecte i valoració positiva de la diversitat lingüística de l’entorn pròxim i 
d’arreu.  

 

Llengües estrangeres (anglès i francès) 

Dimensió comunicació oral 

 Obtenir informació i interpretar textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i de l’àmbit 
acadèmic.  

 Planificar i produir textos orals de tipologia diversa adequats a la situació comunicativa.  

 Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa per iniciar, mantenir i acabar el 
discurs.  

Dimensió comprensió lectora 

 Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació i interpretar el contingut de textos escrits 
d’estructura clara de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i de l’àmbit acadèmic.  

 Interpretar els trets contextuals, discursius i lingüístics d’un text i reconèixer la seva tipologia per 
comprendre’l.  

 Seleccionar i utilitzar eines de consulta per accedir a la comprensió de textos i per adquirir coneixement.  

Dimensió expressió escrita 

 Planificar textos escrits de tipologia diversa utilitzant els elements de la situació comunicativa.  

 Produir textos escrits de diferents tipologies i formats aplicant estratègies de textualització. 

 Revisar el text per millorar-lo segons el propòsit comunicatiu amb l’ajut de supports.  

Dimensió literària 

 Reproduir oralment, recitar i dramatitzar textos literaris adaptats o autèntics.  

 Comprendre i valorar textos literaris adaptats o autèntics.  

3.2. Metodologia 

3.2.1. Educació Infantil:  
Els nens i les nenes que cursin el segon cicle de l’educació infantil tenen el dret a rebre l’ensenyament en català 
(DECRET 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del segon cicle de 
l’educació infantil). 

Els nens experimenten diferents usos i funcions dels llenguatge escrit i oral, en un ambient amb condicions 
favorables que ho faciliti i on es desenvolupi la comunicació en tots els àmbits.  



 
 

A la nostra escola procurem que els aprenentatges siguin funcionals i significatius, és a dir, que tinguin sentit i 
utilitat per ajudar-los a interpretar el món, establint una relació afectiva positiva entre l’infant i la persona adulta, i 
entre els mateixos infants, així com una comunicació intensa, fluïda i agradable entre tots els membres de la 
comunitat educativa, dins d’un ambient afable. 

Agrupem els alumnes per afavorir la interacció i promoure i facilitar contextos autèntics d’ús de les llengües, que 
potenciïn el treball cooperatiu i que intensifiquin la producció oral i escrita dels alumnes. Ho fem mitjançant grups 
flexibles, heterogenis, amb una ràtio més baixa, en diferents sessions al llarg de la setmana. 

Llenguatge oral: 

Situacions de conversa reals en rotllana, on els infants interactuen tot expressant les seves vivències, emocions, 
sentiments…: 

 Conversa del cap de setmana. 

 Mascota P-3 (en col·laboració amb les famílies). 

 Rondallaire P-4 (en col·laboració amb les famílies). 

 Els experts a P-5 (en col·laboració amb les famílies). 

 Activitats per compartir informació, expressar opinions… 

 Hàbits diaris : el temps, l’assistència, el calendari… 

Llenguatge escrit 

 Situacions funcionals i significatives on els nens han de fer les seves pròpies produccions: 

 Escriptura del nom propi, data, notes als pares, títols,… 

 Escriptura natural i espontània, com a forma natural d’expressió. 

 Racons de lectoescriptura. 

 

Lectura 

Situacions d’aprenentatge de la lectura, que abarquen des de la descoberta de les lletres a l’autonomia en la 
descodificació. 

 Apadrinament lector a P5. 

 Biblioteca d’aula a P5. 

 Activitats de lectura compartida, estructurada i guiada, per part de l’adult. 

 Activitats especifiques de descodificació, a partir del nom propi, lèxic específic. 

Literatura 

 Activitats diverses: poemes, rodolins, cançons, dites…  

 L’hora del conte. 

 Dramatització de contes. 

Llengua Anglesa 

La llengua anglesa té com a finalitat tenir un primer contacte amb una llengua estrangera i, de la mateixa manera 
que a la llengua catalana, procurem que els aprenentatges siguin lúdics, funcionals i significatius: 

 English corner: és un taulell on s’exposen de manera visual els contingut treballats. 

 PDI: utilitzem la pantalla per projectar cançons, contes, pel·lícules..., per familiaritzar els nens i les nenes 
amb el llenguatge i reforçar el vocabulari treballat. 

 Jocs diversos: a través del joc despertem en l’alumnat l’interès per una llengua majoritàriament nova i 
reforcem conceptes, paraules... 

 Altres projectes, com per exemple els escacs, que comencen a educació infantil i tenen continuïtat a 
l’etapa de primària.  



 
 

3.2.2. Educació Primària:  

3.2.2.1. El procés d’ensenyament/aprenentatge de la llengua catalana: 
A continuació descriurem tota una sèrie d’elements metodològics amb l’objectiu d’establir una correcta gradació 
dels aprenentatges. Caldrà tenir present que la seva aplicació ha d’estar forçosament supeditada al grau de 
maduració i al nivell d’aprenentatges de cada grup i de cada nen i que, per tant, la tasca docent s’haurà d’ajustar a 
les circumstàncies concretes de cada grup i de cada alumne. 

La metodologia s’estructura en tres blocs: Comprensió i expressió oral; lectura i comprensió lectora, i expressió 
escrita. 

 

Comprensió i expressió oral:  

En començar Primària es treballa intensament l’estructura, la cohesió i la coherència de l’expressió oral, per tal 
d’aconseguir un discurs progressivament més correcte, i amb un to de veu i una pronúncia adequades. En aquest 
moment es comencen a elaborar treballs cooperatius i col·laboratius en diverses àrees de coneixement, que 
s’exposen a la resta de la classe, i per tant s’utilitza ja plenament l’expressió oral per a transmetre coneixements,  

inquietuds, interessos i propostes relacionades amb els aprenentatges, i ja no només vivencials. Progressivament 
anem introduint la utilització de material audiovisual per recolzar les exposicions orals. 

També treballem petites dramatitzacions, amb les quals incidim específicament en els aspectes emotius de 
l’expressió oral. 

Lectura i comprensió lectora: 

A partir de 1r es comença a confegir frases, i després petits textos adequats a l’edat i al seu moment evolutiu, 
respectant les necessitats de cada infant. S’incideix específicament en la fluïdesa, la correcció, i la pronúncia 
adequada. Aquest treball es fa, progressivament, més exigent durant tota l’etapa. 

També treballem sistemàticament durant tota la Primària la comprensió lectora, amb la resposta a preguntes de 
tipus literal, inferencial, crític..., relatives a textos de diverses tipologies en l’àrea de llengua catalana. Anem incidint 
en les estratègies de comprensió, incloent-hi els indicis que ens puguin donar el títol, les il·lustracions, etc. 

A cicle superior expliquem i treballem estratègies d’estudi, per tal que en llegir un llibre de text o un dossier, o 
informació extreta de la xarxa, puguin arribar a fer-ne un resum, un mapa conceptual, i extreure’n les idees 
principals i les secundàries. 

Expressió escrita. 

A partir de primer comencen a construir frases, que seran la base per poder plasmar les seves vivències i sentiments 
, i després petits textos adequats a l’edat, i incidim específicament en la fluïdesa, cohesió, coherència i la correcció. 

En iniciar primer, l’ensenyament continua amb la lletra de pal i es passa progressivament a la lletra lligada, 
respectant la maduresa del grup. Es comença amb frases molt simples, i va augmentant la complexitat, tant pel que 
fa a l’estructura com a l’ortografia. Iniciem les normes fonamentals (separar correctament les paraules, lletra 
majúscula en noms propis i en començar la frase...) i les ampliem paulatinament durant tota la primària. 

Utilitzem diversos formats i tipologies per fer el màxim d’atractiva la tasca de normalització lingüística: jocs 
d’ortografia, còpia sense faltes, sopes de lletres, dictat preparat, dictat arbitrari ... sense oblidar les eines 
telemàtiques. 

El treball sistemàtic amb el diccionari es comença a 3r. 

 

 



 
 

Tipologies textuals prioritzades en cada curs: 

Les tipologies textuals prioritzades en el treball d’expressió escrita de cada curs són les següents: 

- PRIMER: Notícia, llista, recepta, rodolí i endevinalla.  
- SEGON: Descripció, text instructiu, poema lliure, narració-conte.  
- TERCER: Narració, diàleg, cal·ligrama i entrevista. 
- QUART: Còmic, biografia, auques, diari i booktubers.  
- CINQUÈ: Conte històric, faula, infografia, llegenda i poema pautat.  
- SISÈ: Descripció d’espais i paisatges, decàleg, entrevista, correu electrònic, diari  
- (notícies i altres seccions), biografia i autobiografia. 

 

3.2.2.2 El procés d’ensenyament/aprenentatge de la llengua castellana:  
L’aprenentatge de la llengua castellana s’estructura en tres blocs: comprensió i expressió oral, lectura i comprensió 
lectora, i expressió escrita. 

Comprensió i expressió oral:  

En tota l’educació primària s’ha de parar una atenció especial al llenguatge oral, que constitueix una eina 
fonamental per a l’ensenyament. Les activitats destinades específicament al desenvolupament de les destreses 
orals han d’estar presents en les programacions didàctiques. En les produccions orals s’incideix en l’organització i 
en la claredat del discurs, en el rebuig de les formes que suposin algun tipus de discriminació; en la participació 
activa i cooperadora en les situacions d’interacció, i en el respecte per les aportacions de les altres persones i per 
les normes que regeixen l’intercanvi comunicatiu. Pel que fa a la comprensió oral, al llarg de l’etapa s’ofereixen als 
alumnes textos que els permetin anar més enllà de les idees explícites de manera progressiva, descobrir sentits 
figurats o missatges no implícits. La selecció dels textos, que han de ser adequats a l’edat i als interessos, incideix 
directament en la motivació per escoltar, que també es treballa a l’aula. 

És imprescindible donar als alumnes estratègies que afavoreixin un correcte aprenentatge d’aquesta dimensió oral 
de la competència comunicativa i que li assegurin un ús efectiu de les situacions de comunicació en l’àmbit personal, 
escolar, etc., assolint les habilitats necessàries per comunicar amb precisió les seves idees, comunicar-se i escoltar 
activament.  

Lectura i comprensió lectora: 

Partint de la lectura com a recurs lúdic, l’infant compren que pot utilitzar-la per adquirir nous coneixents i fomentar-
ne l’aprenentatge, i ensenyar-li estratègies per aconseguir-ho, i així aconseguir “llegir per aprendre”. 

A l’inici de Cicle Inicial es comença a construir frases, i després petits textos adequats a l’edat i al seu moment 
evolutiu, respectant les necessitats de cada infant. S’incideix específicament en la fluïdesa i la correcció. Aquest 
treball es fa, progressivament, durant tota l’etapa. 

També es treballa sistemàticament durant tota la Primària la comprensió lectora, amb la resposta a preguntes de 
tipus literal, inferencial, crític..., relatives a textos de diverses tipologies en l’àrea de llengua castellana. Anem 
incidint en les estratègies de comprensió, incloent-hi els indicis que ens puguin donar el títol, les il·lustracions, etc. 

A cicle superior expliquem i treballem estratègies d’estudi, per tal que en llegir un llibre de text o un dossier, o 
informació extreta de la xarxa, puguin arribar a fer-ne un resum, un mapa conceptual, i extreure’n les idees 
principals i les secundàries. 

Expressió escrita: 

Per a l’aprenentatge de la lectoescriptura, el clima de l’aula ha de potenciar la necessitat de llegir i d’escriure, ha 
de despertar l’interès per fer-ho i per accedir a nous coneixements a través de la lectura i de l’escriptura. Cal dedicar 
diàriament temps per llegir dins o fora de l’aula (lectura silenciosa, comprensiva, individual, col·lectiva, 
dramatització...). S’hauria d’abordar des d’un pla de lectura en què es garantís l’activitat de forma sistemàtica amb 
l’objectiu d’imprimir l’hàbit lector i el plaer per llegir als alumnes.  



 
 

La motivació i l’interès per la lectura i per l’escriptura des dels primers moments són imprescindibles. Els alumnes 
seleccionen amb llibertat les lectures que més els criden l’atenció, perquè desenvolupin criteris personals en les 
seves preferències, i moments per parlar dels llibres, per recomanar-ne i per expressar les emocions que ens 
transmeten.  

Tipologies textuals prioritzades en cada curs: 

Les tipologies textuals prioritzades en el treball d’expressió escrita de cada curs són les següents: 

- PRIMER: notícies, llistes, dites, receptes, jocs, cançons, rodolins i endevinalles. 
- SEGON: descripcions, textos instructius, poemes lliures, jocs de rol, narració-conte. 
- TERCER: narracions, diàlegs, embarbussaments, refranys, cal·ligrames i entrevistes. 
- QUART: còmics, biografies, auques, diaris, debats, dramatitzacions i booktubers. 
- CINQUÈ: contes històrics, resums, faules, infografies, llegendes i poemes pautats. 
- SISÈ: descripcions d’espais i paisatges, decàlegs, entrevistes, correu electrònic,  diaris (notícies i altres 

seccions) , biografies i autobiografies. 

3.2.2.2 El procés d’ensenyament/aprenentatge de les llengües estrangeres (anglès i 
francès):  
Les llengües estrangeres que s’imparteixen a Primària són l’anglesa i, a partir de cicle superior, la francesa.  

Pel que fa a l’anglès, amb la seva introducció en etapes tan primerenques no es pretén  

que el nen parli ja la nova llengua i en formuli frases elaborades, sinó que s’habituï a sentir-la, agafant-li confiança, 
que es desperti el seu interès a conèixer i aprendre la nova llengua, que adquireixi vocabulari passiu, que adopti 
estratègies per comprendre, entre d’altres, actituds que més tard, quan comenci a estudiar anglès de manera 
sistemàtica, reeixiran amb una més gran facilitat a l’hora d’aprendre la llengua. 

La dedicació horària a tota la primària és de tres hores o sessions setmanals, més una hora d’escacs. 

La llengua vehicular per conduir les classes és l’anglesa i els materials emprats són molt diversos: quadern de treball, 
material digital, contes, cançons i balls, llibres gegants, flashcards, storycards, pòsters, titelles, retallables, jocs, 
DVD’s... 

A l’educació primària potenciem les competències orals, tant receptives com productives, dels nens i nenes, i posem 
l’èmfasi en l’aspecte comunicatiu de la llengua. 

És important fixar des d’un bon inici unes bases sòlides des del punt de vista fonètic i auditiu i augmentar la capacitat 
de comprensió dels joves aprenents. 

La llengua anglesa té un caràcter acumulatiu, cíclic, motivador, actiu i diversificador per als alumnes, als quals se’ls 
ofereix activitats curtes i variades presentades de diferents formes,  

per tal que puguin accedir als objectius d’aprenentatge d’igual manera, i que contemplin l’aspecte social i cultural, 
així com el treball interdisciplinari amb altres àrees i altres llengües. L’anglès és la llengua vehicular de les sessions 
i l’element gestual i facial són les estratègies que més s’empren per ajudar els alumnes a entendre el missatge que 
se’ls està comunicant. A classe es dona un model de pronúncia correcte, corregint aquelles errades malsonants, de 
forma natural, que poden fer confondre els oients. Les consignes que es donen intenten ser molt clares per tal 
d’evitar angoixes i/o confusions. Hi ha una intenció molt clara d’equilibrar el treball individual, el de parella i el 
d’equip.  

L’assignatura d’escacs s’imparteix a tota l’etapa d’Infantil i Primària en llengua anglesa. L’objectiu és que aquesta 
llengua es converteixi en llengua d’ús i no únicament  

d’ensenyament-aprenentatge. Així, es vol afavorir un millor desenvolupament de les competències orals; 
especialment la comprensió. 

 



 
 

Pel que fa al francès, la dedicació horària al cicle superior és de una hora setmanal amb l’objectiu de familiaritzar 
els alumnes en aquesta nova llengua a través de jocs, cançons, tradicions, històries...  

La llengua vehicular per conduir les classes és el francès i els materials emprats són molt diversos: llibre de classe i 
d´activitats, material digital, contes, cançons, flashcards, jocs... 

L´objectiu i l´interès d´aprendre una nova llengua, és que els nostres alumnes adquireixin mica en mica des de 
l´educació primària, estratègies comunicatives per poder fixar unes bases sòlides des del punt de vista fonètic i 
auditiu que permeti posteriorment desenvolupar altre tipus de competències orals i de comprensió.  

3.2.3. Educació Secundària:  

3.2.3.1.El procés d’ensenyament/aprenentatge de la llengua catalana:  
 

La llengua oral 

A partir de primer de Secundària es prioritza, de manera gradual, aprendre a parlar, escoltar, exposar i dialogar per 
aprendre. La competència oral facilita, a través dels intercanvis amb els altres, elaborar i expressar idees, opinions 
i sentiments, és a dir, la construcció del propi pensament. Es considera en totes les seves dimensions, la de la 
interacció, la de l’escolta i la producció, i la de la mediació, en gran grup o grups més petits, atenent tant els aspectes 
verbals com els no verbals i la possibilitat d’emprar diferents mitjans o les tecnologies de la informacions i la 
comunicació. L’alumnat ha d’assumir el paper d’interlocutor atent i cooperatiu en situacions de comunicació, fet 
que l’ajudarà a intervenir de forma competent en el seu entorn i a desenvolupar-se amb expressivitat i fluïdesa en 
una societat democràtica i participativa. Per aquests motius el centre promou:  

Selecció de textos de tipologies diverses que permetin treballar l’àmbit oral adients per a cada nivell i definits per 
a cada actuació pròpia dels alumnes.  

Organització dels debats, exposició de treballs i projectes, lectures dramatitzades o recitació en públic, concursos 
literaris (Sant Jordi), actuacions I representacions teatrals.  

La llengua escrita 

La competencia comunicativa escrita s’ha de potenciar en les dimensions de lectura, d’escriptura, de comunicació 
i de creació; i cal relacionar-la amb les interaccions orals que Afavoriran un aprenentatge cada cop més conscient i 
eficaç .Cal motivar els alumnes perquè descobreixin en la llengua escrita una eina per entendre’s a si mateixos i als 
altres i als fenòmens del món i la ciència. 

En acabar l’ESO els alumnes han de ser capaços de produir textos de diferent tipologia (expositius, narratius, 
descriptius...). 

Per a nosaltres té molta importància la potenciació de la lectura, per la qual cosa hem incorporat a tots els cursos 
de Secundària el gust per la lectura individual i lliure.  

Amb aquest nou projecte pretenem potenciar i impulsar les estratègies lectores amb l’objectiu final de millorar el 
seu èxit escolar. En aquest sentit, des de totes les matèries s’ha de dedicar temps a la lectura i comprensió com a 
factor bàsic per al desenvolupament de les competències bàsiques i per a l’adquisició dels objectius educatius de 
l’etapa de secundària. Per aquests motius el centre promou:  

- Comprensió lectora amb textos escrits literaris, periodístics o de qualsevol tipologia.  
- L’expressió escrita en activitats escrites periòdiques en tots els àmbits. 

3.2.3.2. El procés d’ensenyament/aprenentatge de la llengua castellana: 
 
L’aprenentatge de les llengües s’estructura en elements comuns català-castellà (estructures lingüístiques, 
procediments...) i elements diferenciadors (ortogràfics, morfològics, lèxics…). Això comporta una seqüenciació 
d’objectius coordinada amb les àrees de llengua catalana i llengua castellana per tal de no repetir elements comuns, 
sinó distribuir-los ordenadament, alhora que s’inclouen els continguts propis de cada llengua.  



 
 

L’objectiu prioritari és la millora de la competència lingüística de l’alumnat, que s’aconsegueix assolint i 
desenvolupant habilitats i competències lingüístiques bàsiques amb textos de tipologia diversa. Tanmateix, per 
poder atendre la diversitat i les dificultats d’aprenentatge que presenten alguns alumnes el c entre preveu  una 
atenció més individualitzada mitjançant unes hores de reforç en què els alumnes surten del grup-classe per enfortir 
aspectes bàsics de la llengua catalana i llengua castellana.  

La llengua oral  

Es prioritza aprendre a parlar, escoltar, exposar i dialogar per aprendre. La competència oral facilita, a través dels 
intercanvis amb els altres, elaborar i expressar idees, opinions i sentiments, és a dir, la construcció del propi 
pensament. Es considera en totes les seves dimensions, la de la interacció, la de l’escolta i la producció, i la de la 
mediació, en gran grup o grups més petits, atenen tant els aspectes verbals com els no verbals i la possibilitat 
d’emprar diferents mitjans o les tecnologies de la informació i la comunicació.  

L’alumnat ha d’assumir el paper d’interlocutor atent i cooperatiu en situacions de comunicació, fet que l’ajudarà a 
intervenir de forma competent en el seu entorn i a desenvolupar-se amb expressivitat i fluïdesa en una societat 
democràtica i participativa. Per aquests motius el centre promou:  

La comprensió oral amb textos orals donats pel professor, exposicions d’alumnes o representacions i textos de 
mitjans audiovisuals.  

L’expressió oral organitzant debats, exposant treballs i projectes amb lectures dramatitzades o recitació en públic.  

La llengua escrita  

La competència comunicativa escrita, que s’ha de potenciar en totes les seves dimensions (lectura i escriptura) de 
comunicació i creació, i cal relacionar-la amb les interaccions orals que afavoriran un aprenentatge cada cop més 
conscient i eficaç.  
Cal motivar els alumnes perquè descobreixin en la llengua escrita una eina per entendre’s a si mateixos i als altres 
i als fenòmens del món I la ciència. En això té molta importància la potenciació de la lectura.  
En acabar l’ESO els alumnes han de ser capaços de produir textos de diferent tipologia (expositius, narratius, 
descriptius…).  
Per a nosaltres té molta importància la potenciació de la lectura, per la qual cosa hem incorporat a tots els cursos 
de Secundària el gust per la lectura individual i lliure. Amb aquest nou projecte pretenem potenciar i impulsar les 
estratègies lectores  amb l’objectiu final de millorar el seu èxit escolar. En aquest sentit, des de totes les matèries 
s’ha de dedicar temps a la lectura i  comprensió com a factor bàsic per al desenvolupament de les competències 
bàsiques i per a l’adquisició dels objectius educatius de l’etapa de secundària.  
Per aquests motius el centre promou:  

- La comprensió lectora amb textos escrits, literaris, periodístics o de qualsevol tipologia.  
- L’expressió escrita en les activitats competencials escrites.  

 
A partir d’aquests textos es treballa l’ortografia, la morfologia, la sintaxi, el lèxic i la gramàtica textuals; tot amb 
l’objectiu de millorar l’expressió oral i escrita de la llengua castellana.  
 
Per altra banda es prioritza la diversitat de textos tant pel que fa a la tipologia com pel que fa a les diferents varietats 
lingüístiques.  

  
Coordinació llengua catalana i llengua castellana  

La coordinació amb l’ensenyament-aprenentatge de la llengua catalana comporta no només la seqüenciació 
conjunta dels objectius, sinó també l’elaboració d’estructures procedimentals comunes: pautes de presentació de 
treballs, guies de lectura, guia de comentari de textos, així com bases d’orientació comunes i compartides, etc.  

D’altra banda, l’aprenentatge de les llengües i els seus mecanismes ha de ser un fet interdisciplinari perquè des de 
totes les àrees la llengua es fa servir com a un instrument, i tot el professorat ha de vetllar per un ús correcte de la 
llengua. També des de les altres àrees  pot  ampliar i millorar la  precisió  lèxica i  l’adequació  gramatical, tot i que 



 
 

en aquesta tasca la llengua vehicular per l’aprenentatge d’altres matèries acostuma a ser el català, però sempre es 
pot ampliar amb textos diversos de totes dues llengües.  

El procés d’ensenyament/aprenentatge de les llengües estrangeres:  

El centre potenciarà l’ús de les llengües estrangeres, en el nostre cas, de la llengua anglesa i la llengua francesa. La 
llengua vehicular i de comunicació habitual entre el professorat de llengües estrangeres i el seu alumnat es la 
llengua anglesa i la llengua francesa.  

L’alumne cursarà en tot l’ensenyament secundari obligatori l’anglès i el francès com a llengües estrangeres 
obligatòriament.  

L’anglès és la primera llengua estrangera del centre i, com a tal, el centre vetllarà perquè l’alumnat comprengui i 
produeixi missatges orals i escrits amb propietat, autonomia i creativitat en aquesta llengua, fent-los servir per 
comunicar-se i organitzar els propis sentiments i reflexionar sobre els processos implicats en l’ús del llenguatge. Per 
tal de potenciar l’ús oral d’aquesta llengua dediquem una hora a la setmana en grups desdoblats per millorar la 
fluïdesa lingüística. A més, a quart de l’ESO la matèria de Visual i Plàstica s’imparteix en anglès.  

El francès és la segona llengua estrangera del centre. S’imparteixen dues hores obligatòries a la setmana a tota la 
secundària amb predomini de la pràctica oral i amb diferents dinàmiques des d’un nivell elemental, ampliant els 
coneixements adquirits en els cursos anteriors fins adquirir un nivell de A2. 

L´objectiu és impulsar actituds positives cap a l'idioma i la cultura francesa, captant i desenvolupant l’ interès de 
l'alumne, intervenint de forma activa i reflexiva, i tractant els errors com a signes de progrés. 

Per la seva banda, l'alumnat participa de forma activa en el seu procés d'aprenentatge, sent, com defineix la LOMCE, 
el centre i la raó de ser de l'educació. 

3.3. Avaluació 

3.3.1. Educació Infantil:  
1. Usar la llengua oral, el gest i les imatges per expressar idees, desitjos, sentiments i emocions; escoltar i 

participar de manera activa en situacions habituals de conversa i d'aprenentatge amb l'ús d'un llenguatge 
no discriminatori, i amb actitud de respecte vers altres cultures i diferents llengües. 

2. Mostrar interès per la descoberta progressiva de les relacions entre el text oral i l'escrit, iniciar-se en l'ús 
funcional de la lectura i l'escriptura. Crear de manera individual i col·lectiva petits textos i dibuixos. 

3. Manifestar les habilitats necessàries per poder escoltar, observar, interpretar i crear en els diferents 
llenguatges: verbal, corporal, plàstic, musical, matemàtic i audiovisual, i incorporar la iniciació als 
instruments tecnològics (TIC). 

3.3.2. Educació Primària:  

3.3.2.1. Cicle Inicial 

 
Llengua catalana i literatura:  

1. Comprendre tot tipus de missatges orals que es produeixen en activitats d’aula, situacions d’aprenentatge 
i vida quotidiana, i en diferents suports.  

2. Participar de forma adequada en les situacions comunicatives habituals en el context escolar i social, 
respectant les normes d’interacció oral i mostrar interès i respecte quan parlen els altres.  

3. Realitzar exposicions orals de textos memoritzats o de producció pròpia referits a coneixements, vivències 
o fets, adaptant el to de veu o el gest a la situació comunicativa, i amb utilització d’imatges o audiovisuals, 
si la situació ho requereix.  

4. Aplicar a les lectures individuals algunes estratègies treballades col·lectivament, començant per les més 
senzilles, com mirar les imatges i llegir el títol per fer hipòtesis. 

5. Comprendre i extreure informacions rellevants de textos escrits i audiovisuals adequats a l’edat i presentats 
en diferents suports.  

6. Conèixer el funcionament bàsic de la biblioteca de centre.  



 
 

7. Mostrar interès per la lectura en general i pels textos tradicionals i de literatura adequats a l’edat.  
8. Escriure textos de diferents tipologies i que responguin a diferents situacions (notícies, experiències, 

descripcions, textos imaginatius, entre altres) a partir de models o de creació pròpia, escrits a mà o amb 
eines informàtiques.  

9. Haver mecanitzat que abans d’escriure s’ha de pensar i, un cop escrit, s’ha de revisar. Aplicar-ho a tot tipus 
de textos.  

10. Mostrar coneixement de l’ortografia de base i de les normes ortogràfiques més bàsiques en algu-nes o en 
la majoria de les produccions.  

11. Ser capaç d’observar el funcionament de la llengua: canvis d’ordre dels elements, formació de parau-les, 
formes literàries, analogia, entre altres.  

12. Mostrar interès per aplicar els coneixements apresos a la lectura i a l’escriptura i per la bona presentació 
dels treballs.  

13. Escriure textos narratius de caràcter poètic (contes, poemes, endevinalles, refranys, rodolins) basant-se en 
models observats i analitzats.  

14. Saber utilitzar algun recurs propi del llenguatge poètic per explicar sentiments, emocions, estats d’ànim: 
sentit figurat, sinònims, comparacions, entre altres.  

15. Comprendre que la llengua és un instrument de comunicació, per aprendre i apropar-se a altres cul-tures, 
que hi ha diversitat de llengües i mostrar respecte per totes.  

16. Percebre algunes característiques de les semblances entre les llengües que hi ha a l’aula o a l’entorn més 
proper.  

17. Tenir una actitud crítica cap a tota mena d’estereotips que reflecteixen prejudicis racistes, classistes, 
religiosos o sexistes.  

Llengua castellana i literatura: 
1. Comprendre i extreure informació rellevant de produccions orals adequades a l’edat, i de diferents suports 

utilitzats a l’aula.  
2. Participar adequadament en interaccions a classe amb les nenes i els nens i els mestres en diferents 

situacions comunicatives.  
3. Respectar les normes d’interacció oral i mostrar interès i respecte quan parlen els altres.  
4. Mostrar l’actitud i l’atenció adequades quan s’explica o es llegeix un conte, un poema, una cançó.  
5. Realitzar breus exposicions orals sobre coneixements, vivències o fets.  
6. Comprendre informacions rellevants de missatges escrits breus i mostrar comprensió per mitjà d’ex 

plicacions orals o altres representacions que s’hagin treballat a classe: contestar preguntes, completar un 
text, escollir un dibuix.  

7. Mostrar interès i llegir contes adequats a la seva competència lectora.  
8. Escriure missatges relacionats amb temes d’aprenentatge i experiències pròpies. Redactar amb claredat i 

ortografia adequada als seus aprenentatges.  
9. Conèixer les paraules dels temes treballats a l’aula.  
10. Mostrar coneixement en la correspondència so-grafia i tenir assolida l’ortografia de base i algunes regles 

bàsiques d’ortografia en els escrits fets a l’aula.  
11. Ser capaç d’escriure textos curts amb intenció literària.  
12. Comprendre que la llengua és un instrument de comunicació, per aprendre i apropar-se a altres cultures, 

que hi ha diversitat de llengües i mostrar respecte per totes.  
13. Percebre algunes característiques de les semblances entre les llengües que hi ha a l’aula o a l’entorn més 

proper.  
14. Tenir una actitud crítica cap a estereotips lingüístics que reflecteixen prejudicis racistes, classistes, religiosos 

o sexistes. 

Primera llengua estrangera:  
1. Captar el missatge global de les produccions orals amb suport visual i no visual més treballades a l’aula.  
2. Entendre i participar activament de les interaccions orals treballades.  
3. Reconèixer mots i expressions orals en la seva forma escrita i usar-les oralment.  
4. Reproduir textos orals tenint en compte l’entonació, el ritme, i l’entonació segons el model ofert.  
5. Reconèixer i comprendre paraules i expressions escrites més treballades a l’aula.  
6. Escriure paraules, expressions conegudes i frases a partir de models i amb una finalitat específica.  



 
 

7. Captar el missatge global de textos literaris orals senzills d’estructura repetitiva amb suport visual.  
8. Reproduir oralment textos literaris senzills memoritzats amb la utilització d’imatges.  
9. Percebre algunes característiques de les semblances entre les llengües que hi ha a l’aula o a l’entorn més 

proper.  
10. Comprendre que la llengua és un instrument de comunicació, per aprendre i apropar-se a altres cultures, 

que hi ha diversitat de llengües i mostrar respecte per totes.  
11. Mostrar interès i valorar la utilització d’una llengua estrangera per a la comunicació dins de l’aula i en les 

activitats d’ensenyament-aprenentatge que es creïn dins de l’aula. 

3.3.2.2. Cicle Mitjà: 
 

Llengua catalana i literatura: 
1. Comprendre i extreure informació rellevant de produccions orals, presentades en qualsevol mitjà, distingint 

entre les idees principals i les secundàries.  
2. Participar activament en les converses de classe i utilizar un llenguatge comprensible per a les funcions 

bàsiques.  
3. Exposar temes de manera ordenada i comprensible a partir d’un guió i utilitzant els recursos adequats (to 

de veu, gesticulació) i suports audiovisuals sempre que sigui convenient.   
4. Aplicar estratègies afavoridores del procés de comprensió abans, durant i després de la lectura (planificació, 

anticipació, idea principal, inferències, entre altres).  
5. Comprendre i extreure informació rellevant de textos presentats en qualsevol mitjà, distingint entre idees 

principals i secundàries.  
6. Conèixer el funcionament d’una biblioteca escolar i iniciar-se en l’ús de les virtuals.  
7. Llegir de manera autònoma i comprensiva, mostrant interès per tot tipus de textos.  
8. Parlar de l’argument o el significat de novel·les, contes i poemes llegits mostrant-ne comprensió.  
9. Escriure textos de diferent tipologia a mà i amb ordinador aplicant-hi els coneixements ortogràfics i textuals 

treballats.  
10. Revisar el text que s’ha escrit i millorar-ne la coherència i la cohesió, el lèxic i la puntuació.  
11. Valorar els avenços en escriptura i tenir consciència de les mancances.  
12. Mostrar seguretat en l’ortografia de base i coneixement de les normes ortogràfiques que responen a lleis 

constants.  
13. Tenir capacitat per observar el funcionament de le llengua: els canvis de significat quan s’hi fan 

transformacions, la formació de les paraules, la relació entre puntuació i sentit o el llenguatge literari.  
14. Mostrar autonomia progressiva en l’aprenentatge: reflexió en el procés, organització i planificació del 

treball, acceptació de l’error, autocorrecció.  
15. Participar en lectures conjuntes per aprofundir en el sentit del text, practicar algunes estratègies lectores i 

aprendre a interpretar el llenguatge literari.  
16. Escriure poemes i textos narratius fent atenció a l’estructura i al llenguatge.  
17. Conèixer i valorar la diversitat lingüística (entre llengües diferents o dintre d’una mateixa llengua) i cultural 

de l’entorn, amb actitud de respecte cap a les persones que parlen altres llengües i tenir interès per 
comprendre-les.  

18. Comparar produccions de diferents llengües per trobar-hi semblances i diferències.  
19. Tenir una actitud crítica cap als estereotips lingüístics i audiovisuals que reflecteixen prejudicis racistes, 

classistes, religiosos o sexistes.  

Llengua castellana i literatura:  

1. Comprendre i extreure informació rellevant de produccions orals adequades a l’edat, provinents de 
diferents mitjans (explicacions, lectures, missatges audiovisuals), diferenciant entre idees principals i 
secundàries.  

2. Participar de forma adequada en situacions comunicatives diverses, respectant les normes d’interacció 
oral.  

3. Realitzar exposicions orals (coneixements, vivències, fets, idees), prèviament preparades, amb ordre i 
claredat, i utilitzant adequadament recursos no lingüístics, si escau.  



 
 

4. Identificar informacions rellevants de textos escrits diversos, comprendre-les per mitjà d’explicacions, 
reescriptures, resposta a preguntes que impliquin raonament i relació del que diu el text i els coneixements 
dels alumnes.  

5. Tenir interès i llegir amb rapidesa suficient per comprendre textos tradicionals i de  
6. la literatura infantil adequats a la seva edat.  
7. Escriure textos descriptius, expositius, narratius i poètics amb coherència, cohesió i correcció lingüística 

adequada a l’edat, utilitzant estratègies de planificació i revisió.7. Conèixer les paraules dels temes 
treballats a l’aula i les seves derivacions, o el seu ús amb diferents significats (polisèmia).  

8. Mostrar correcció en l’ortografia bàsica i coneixement de les lleis constants en les seves produccions. 
Revisar el text que s’ha escrit i millorar-ne la coherència i la cohesió, el lèxic i la puntuació.  

9. Parlar de l’argument o el significat de novel·les, contes i poemes llegits mostrant-ne comprensió.  
10. Escriure contes clars i ben estructurats, i poemes.  
11. Participar en representacions teatrals, aprendre el paper i declamar-lo bé.  
12. Conèixer i valorar la diversitat lingüística (entre llengües diferents o dintre d’una mateixa llengua) i cultural 

de l’entorn, amb actitud de respecte cap a les persones que parlen altres llengües i tenir interès per 
comprendre-les.  

13. Comparar produccions de diferents llengües per trobar semblances i diferències.  
14. Reflexionar sobre el propi procés d’aprenentatge, detectant avenços i errades.  
15. Tenir una actitud crítica cap als estereotipus lingüístics que reflecteixen prejudicis racistes, classistes, 

religiosos o sexistes.  

Primera llengua estrangera  

1. Captar el missatge global i específic de les produccions i interaccions orals més habituals que es produeixen 
a l’aula.  

2. Emprar oralment la llengua estrangera en situacions pròpies d’aula.  
3. Produir textos orals seguint un model i atenent a la pronunciació, ritme, entonació per explicar fets i 

conceptes relacionats amb un mateix i el món que l’envolta o per transmetre informació d’altres àrees 
curriculars.  

4. Captar el sentit global de missatges escrits sobre temes familiars, coneguts i d’interès.   
5. Extreure informació de textos escrits lligats a temes coneguts i amb una finalitat comunicativa concreta.  
6. Escriure frases i textos curts significatius en situacions quotidianes i escolars a partir de models amb una 

finalitat determinada i amb un format establert, tant en suport paper com digital.  
7. Reproduir oralment poemes, cançons o breus textos dramàtics atenent a la pronunciació, ritme, entonació.  
8. Comprendre oralment poemes, cançons, llegendes, refranys o dites.  
9. Comprendre poemes, cançons, llegendes, refranys o dites escrits.  
10. Comparar produccions de diferents llengües per trobar-hi semblances i diferències.   
11. Valorar la llengua estrangera com a instrument de comunicació amb altres persones i cultures, i participar 

amb interès en les activitats en què s’usa la llengua estrangera.   
12. Usar algunes estratègies per aprendre a aprendre, com demanar aclariments, comunicar amb gestos, 

utilitzar diccionaris il·lustrats, i identificar alguns aspectes personals que ajudin a aprendre millor.   
13. Mostrar un cert grau d’autonomia a l’hora de resoldre les situacions d’aprenentatge.  
14. Conèixer i valorar la diversitat lingüística (entre llengües diferents o dintre d’una mateixa llengua) i cultural 

de l’entorn, amb actitud de respecte cap a les persones que parlen altres llengües i tenir interès per 
comprendre-les.  

15. Tenir una actitud crítica cap als estereotips lingüístics que reflecteixen prejudicis racistes, classistes, 
religiosos o sexistes.  

 

 

 

 



 
 

3.3.2.3. Cicle superior: 
Llengua catalana i literatura  

1. Comprendre produccions orals (conferències, exposicions, explicacions) provinents de diferents mitjans. 
Tenir capacitat per fer-ne una síntesi també oral a partir de les idees principals que s’hi han exposat.  

2. Participar activament en les converses de classe i utilitzar un llenguatge comprensible per a les funcions 
bàsiques, com ara relacionar-se, aprendre, expressar experiències viscudes, imaginar. Saber escoltar els 
altres i respectar els torns de paraula.  

3. Exposar temes de producció pròpia oralment (exposicions, processos, comentaris d’actualitat, entre altres) 
amb preparació prèvia, i adaptant l’entonació, el to de veu o el gest a la situació comunicativa. Utilització 
de material gràfic.  

4. Aplicar tot tipus d’estratègies per comprendre el sentit global i la informació específica de textos escrits de 
tipologia diversa i en diferents formats.  

5. Elaborar síntesis en forma d’esquema o mapa conceptual.  
6. Respondre i formular preguntes referides als textos que s’han llegit (contes, poemes, articles, fullets 

informatius, entre d’altres) mostrant comprensió.  
7. Conèixer el funcionament d’una biblioteca —incloses les virtuals—, per localitzar llibres de coneixements i 

lectures literàries.  
8. Llegir de manera autònoma i comprensiva, mostrant interès per tot tipus de textos.  
9. Escriure textos de gèneres diversos i en diferents formats (contes, poemes, còmics, diaris personals, 

notícies…) amb coherència, cohesió i correcció lingüística i amb riquesa de llenguatge, partint del procés 
de pensar, escriure o elaborar i revisar.  

10. Saber escriure textos de totes les tipologies amb un lèxic i estructura que s’avingui al tipus de text, a les 
intencions i al registre. Tenir capacitat per revisar i millorar els textos d’un mateix o dels altres i millorar-ne 
la coherència i la cohesió, el lèxic i la puntuació.  

11. Saber sintetitzar informació provinent de webs utilitzant el format hipertext.  
12. Conèixer i aplicar l’estructura que determina la tipologia dels textos.  
13. Expressar idees a través d’esquemes.  
14. Utilitzar sistemes de comunicació digitals segurs i adequats a l’edat per comunicar-se amb d’altres.  
15. Mostrar seguretat en l’ortografia de base, bon coneixement de les normes ortogràfiques que responen a 

lleis constants i haver après algunes normes d’excepció i algunes excepcions; haver memoritzat les paraules 
d’ús freqüent.  

16. Aplicar l’accentuació gràfica en la majoria de casos en els textos de producció.  
17. Conèixer els mecanismes de la llengua per crear significat, com ara derivació, composició, sentit figurat i 

tots els treballats durant el curs. Aplicació en els textos de producció pròpia.  
18. Conèixer la terminologia gramatical bàsica i la funció de cada element en un enunciat.  
19. Mostrar progressiva autonomia en l’aprenentatge: reflexió sobre el procés, organització i planificació del 

treball, acceptació dels errors, autocorrecció i autoavaluació de tot el procés.  
20. Mostrar comprensió dels llibres de literatura llegits: saber explicar com són els protagonistes, la trama, els 

escenaris. Valorar el llenguatge i la il·lustració. Saber-ne fer una valoració global.  
21. Conèixer i valorar la diversitat lingüística i cultural de Catalunya, d’Espanya i del món, amb actitud de 

respecte cap a les persones que parlen altres llengües i interès a comprendre-les.  
22. Tenir interès per solucionar els problemes de comprensió i comunicació que es produeixen en contextos 

multilingües sabent adaptar els missatges.  
23. Saber comparar produccions de diferents llengües per trobar-hi semblances i diferències i canviar el punt 

de vista personal per poder comprendre altres maneres de veure el món.  
24. Usar un llenguatge no discriminatori i respectuós amb els altres i ser crític amb els prejudicis racistes, 

sexistes, religiosos i classistes.  

  

Llengua castellana i literatura  

1. Comprendre i extreure la informació rellevant de textos i produccions adequades a l’edat, provinents de 
diferents mitjans (explicacions, lectures, audiovisuals), diferenciant idees principals i secundàries, 
identificant idees, opinions i valors no explícits.  



 
 

2. Participar de forma adequada en les situacions comunicatives, respectant les normes d’interacció oral.  
3. Realitzar exposicions orals amb ordre, coherència i claredat (coneixements, vivències, fets, idees, opinions), 

utilitzant adequadament recursos no lingüístics (gesticulació, suports visuals).  
4. Comprendre autònomament textos escrits (contes, poemes, articles, fullets informatius, entre d’altres) i 

audiovisuals (pel·lícules, anuncis, informatius). Saber repondre i formular preguntes referides als textos que 
s’han llegit.  

5. Escriure textos de gèneres diversos i en diferents formats (contes, poemes, còmics, diaris personals, 
notícies…) amb coherència, cohesió i correcció lingüística i amb riquesa de llenguatge, partint del procés 
de pensar, escriure o elaborar i revisar.  

6. Extreure i contrastar informacions de textos escrits diversos i mostrar la comprensió per mitjà de la lectura 
en veu alta.  

7. Aplicar a les lectures les estratègies de comprensió treballades.  
8. Conèixer les paraules dels temes treballats a l’aula i les seves derivacions, o el seu ús amb diferents 

significats (polisèmia).  
9. Conèixer les normes ortogràfiques, apreciar el seu valor social.  
10. Conèixer i aplicar l’organització dels textos llegits i escrits a l’aula: descripcions, exposicions, instruccions, 

diàlegs, notícies, entre altres.  
11. Utilitzar els connectors per precisar el significat dels textos.  
12. Revisar el text que s’ha escrit i millorar-ne la coherència i la cohesió, el lèxic i la puntuació.  
13. Conèixer la terminologia gramatical bàsica i la funció de cada element en un enunciat.  
14. Gaudir amb la lectura de textos tradicionals i de la literatura infantil adequats a l’edat.  
15. Escriure contes clars i ben estructurats, i poemes.  
16. Participar en representacions teatrals, aprendre el paper i declamar-lo bé.  
17. Conèixer i valorar la diversitat lingüística i cultural de Catalunya, d’Espanya i del món, amb actitud de 

respecte cap a les persones que parlen altres llengües i interés a comprendre-les.   
18. Saber comparar produccions de diferents llengües per trobar-hi semblances i diferències i canviar el punt 

de vista personal per poder comprendre altres maneres de veure el món.  
19. Tenir interès per solucionar els problemes de comprensió i comunicació que es produeixen en contextos 

multilingües sabent adaptar els missatges.  
20. Reflexionar sobre el propi procés d’aprenentatge, detectant errors i avenços.  
21. Usar un llenguatge no discriminatori i respectuós amb els altres i ser crític amb els prejudicis racistes, 

sexistes, religiosos i classistes.  

 Primera llengua estrangera  
1. Captar el missatge global i específic de produccions i interaccions orals variades procedents de diferents 

contextos relacionats amb els alumnes i el seu entorn més proper.  
2. Expressar-se amb certa fluïdesa en les produccions i interaccions orals més habituals en l’àmbit escolar i 

personal.  
3. Participar amb naturalitat en les interaccions orals (fer preguntes, demanar aclariments o disculpes, donar 

les gràcies) i mostrar interès en les produccions orals pròpies i respecte per les produccions orals dels altres.  
4. Emprar la llengua estrangera amb correcció tenint en compte l’entonació, el ritme i les estructures pròpies 

per transmetre informacions diverses d’acord amb una finalitat comunicativa i emprant els recursos 
disponibles.  

5. Fer petites exposicions orals individuals o en grup de temes relacionats amb les diferents arees del 
coneixement.   

6. Comprendre el sentit global i la informació específica de textos escrits de tipologia diversa i en diferents 
suports i formats.  

7. Elaborar textos escrits senzills tant en suport paper com digital segons un model i tenint en compte el 
destinatari, el tipus de text i la finalitat comunicativa.  

8. Mostrar cura i interès per les produccions escrites així com dels elements que en són propis (correcció, 
planificació, contextualització, revisió).  

9. Reproduir oralment poemes, cançons o breus textos dramàtics atenent a la pronunciació, ritme, entonació.  
10. Comprendre poemes, cançons, llegendes, refranys o dites escrits.  
11. Saber comparar produccions de diferents llengües per trobar-hi semblances i diferències i canviar el punt 

de vista personal per poder comprendre altres maneres de veure el món.  



 
 

12. Tenir interès per solucionar els problemes de comprensió i comunicació que es produeixen en contextos 
multilingües, sabent adaptar els missatges.  

13. Valorar la llengua estrangera com a instrument de comunicación amb altres persones i cultures, 
interessant-se per les produccions tradicionals i actuals en llengua estrangera.  

14. Valorar i reconèixer les diferents estratègies que ajuden a prendre consciència del propi aprenentatge i 
mostrar un cert grau d’autonomia a l’hora de resoldre situacions d’aprenentatge.  

15. Actitud de respecte cap a les persones que parlen altres llengües i interès per comprendre-les.  
16. Usar un llenguatge no discriminatori i respectuós amb els altres i ser crític amb els prejudicis racistes, 

sexistes, religiosos i classistes.  

 Segona llengua estrangera  
1. Captar el missatge global de les produccions orals més treballades a l’aula, amb suport visual i no visual.  
2. Entendre i participar activament de les interaccions orals a l’aula.  
3. Reconèixer mots i expressions orals en la seva forma escrita i usar-los oralment.  
4. Reproduir textos orals seguint un model i relacionats amb els alumnes o el món que els envolta.  
5. Reproduir textos orals tenint en compte l’entonació i el ritme, segons el model ofert.  
6. Extreure informació de textos escrits breus i senzills de temes coneguts i amb una finalitat comunicativa 

concreta.  
7. Escriure paraules, expressions conegudes i frases a partir de models i amb una finalitat específica.  
8. Comprendre textos literaris senzills orals: contes, poemes, cançons...  
9. Comprendre textos literaris senzills escrits: contes, poemes, cançons… preferiblement amb suport àudio.  
10. Saber comparar produccions de diferents llengües per trobar-hi semblances i diferències i canviar el punt 

de vista personal per poder comprendre altres maneres de veure el món.  
11. Tenir interès per solucionar els problemes de comprensió i comunicació que es produeixen en contextos 

multilingües, sabent adaptar els missatges.  
12. Mostrar interès i valorar la utilització d’una llengua estrangera nova per a la comunicació dins l’aula i per 

participar activament en les diferents situacions d’aprenentatge.  
13. Usar un llenguatge no discriminatori i respectuós amb els altres i ser crític amb els prejudicis racistes, 

sexistes, religiosos i classistes.  

3.3.3. Educació Secundària:  

3.3.3.1. Llengua i literatura catalana i castellana 
1r d’ESO 

Dimensió comprensió lectora 

1. Utilitzar estratègies de lectura comprensiva i crítica de gèneres de textos narratius, descriptius, 
conversacionals, predictius, persuasius, instructius, expositius, i argumentatius senzills. 

2. Llegir, comprendre i interpretar textos escrits propis de la vida quotidiana, de les relacions socials, de la 
vida acadèmica i dels mitjans de comunicació, captant el sentit global, identificant la informació rellevant, 
extraient informacions concretes, fent inferències, determinant l'actitud del parlant, i reconèixer alguns 
aspectes de la seva forma i el seu contingut. 

3. Identificar i seleccionar, de fonts d’informació fiables, els coneixements que s'obtinguin de les biblioteques 
o de qualsevol altra font d'informació impresa en paper o digital, integrant-los en un procés d'aprenentatge 
continu. 

4. Emprar la reflexió gramatical a nivell de la frase i del text per resoldre problemes de comprensió de textos 
escrits i audiovisuals, i per revisar progressivament autònoma els textos propis i aliens. 

 

Dimensió expressió escrita 

1. Aplicar progressivament les estratègies necessàries per produir textos adequats, coherents i cohesionats 
(planificant, textualitzant, revisant i reescrivint), i integrant la  

2. reflexió ortogràfica i gramatical en la pràctica i ús de l'escriptura. 



 
 

3. Escriure textos en relació amb l'àmbit d'ús de la vida quotidiana, de les relacions socials, de la vida 
acadèmica i dels mitjans de comunicació, i en relació amb la finalitat que persegueixen (narratius, 
descriptius, conversacionals, predictius, persuasius, instructius, expositius, augmentatius senzills), seguint 
models. 

4. Construir el propi entorn personal d’aprenentatge (EPA) i fer ús dels dossiers personals d’aprenentatge o 
portafolis digitals per a la gestió de la informació i el progrés de l’aprenentatge. 

Dimensió comunicació oral 

1. Comprendre i interpretar textos orals de la vida quotidiana, de les relacions socials, de la vida acadèmica i 
dels mitjans de comunicació, de qualsevol gènere de text estudiat, captant el sentit global, identificant la 
informació rellevant, extraient informacions concretes, realitzant inferències i determinant l'actitud del 
parlant. 

2. Reconèixer, interpretar i avaluar progressivament la claredat expositiva, l’adequació, coherència i cohesió 
del contingut de les produccions orals pròpies i alienes, així com els aspectes prosòdics i els elements no 
verbals (gestos, moviments, mirada...). 

3. Aprendre a parlar en públic, en situacions formals i informals, de manera individual o en grup, aplicant 
estratègies de planificació, textualització i avaluació de l'ús oral de la llengua, en discursos relacionats amb 
la vida quotidiana, les relacions socials, la vida acadèmica i els mitjans de comunicació, i per a gèneres de 
text narratius, descriptius, conversacionals, predictius, persuasius, instructius, expositius, argumentatius 
senzills. 

4. Participar en debats i col·loquis ajustant-se progressivament a les normes que els regulen per a l'intercanvi 
comunicatiu amb coherència, cohesió, correcció, adequació. 

5. Emprar la reflexió gramatical a nivell de la frase i del text per resoldre problemes de comprensió i expressió 
de textos orals i multimèdia, i per a compondre i revisar progressivament autònoma els textos propis i 
aliens. 

Dimensió literària 

1. Llegir i comprendre, de forma guiada, obres literàries de la literatura catalana, castellana i universal de tots 
els temps i de la literatura juvenil, properes als propis gustos i aficions, mostrant interès per la lectura. 

2. Redactar textos personals d’intenció literària des d’una perspectiva lúdica i creativa. 
3. Emprar la reflexió gramatical a nivell de la frase i del text per resoldre problemes de comprensió i expressió 

de textos literaris, i per compondre i revisar progressivament autònoma els textos propis i aliens. 

Dimensió actitudinal i plurilingüe 

1. Valorar la importància de la lectura i l’escriptura com a eines d'adquisició dels aprenentatges i com a 
estímul del desenvolupament personal. 

2. Valorar la importància de la interacció oral en la vida social practicant actes de parla: comptant, 
descrivint, opinant, dialogant..., en situacions comunicatives pròpies de l'activitat escolar i per a 
l’aprenentatge col·laboratiu. 

3. Reconèixer, conèixer, respectar i valorar la diversitat lingüística de Catalunya i d’Espanya. 

2n d’ESO 

Dimensió comprensió lectora 

1. Aplicar estratègies de lectura comprensiva i crítica de gèneres de text narratius, descriptius, 
conversacionals, predictius, persuasius, instructius, expositius, argumentatius. 

2. Llegir, comprendre, interpretar i valorar textos escrits propis de la vida quotidiana, de les relacions socials, 
de la vida acadèmica i dels mitjans de comunicació, captant el sentit global, identificant la informació 
rellevant, extraient informacions concretes, fent inferències, determinant l'actitud del parlant, i reconèixer 
alguns aspectes de la seva forma i el seu contingut. 

3. Identificar i seleccionar, de fonts d’informació fiables, els coneixements que s'obtinguin de les biblioteques 
o de qualsevol altra font d'informació impresa en paper o digital, integrant-los en un procés d'aprenentatge 
continu. 



 
 

4. Emprar la reflexió gramatical a nivell de la frase i del text per resoldre problemes de comprensió de textos 
escrits i multimèdia, i per revisar progressivament autònoma els textos propis i aliens. 

Dimensió expressió escrita 

1. Aplicar progressivament les estratègies necessàries per produir textos adequats, coherents i cohesionats 
(planificant, textualitzant, revisant i reescrivint), i integrant la reflexió ortogràfica i gramatical en la pràctica 
i ús de l'escriptura. 

2. Escriure textos en relació amb l'àmbit d'ús de la vida quotidiana, de les relacions socials, de la vida 
acadèmica i dels mitjans de comunicació, i en relació amb la finalitat que persegueixen (narratius, 
descriptius, conversacionals, predictius, persuasius, instructius, expositius, argumentatius), seguint models. 

3. Construir el propi entorn personal d’aprenentatge (EPA) i fer ús dels dossiers personals d’aprenentatge o 
portafolis digitals per a la gestió de la informació i el progrés de l’aprenentatge. 

Dimensió comunicació oral 

1. Comprendre i interpretar textos orals de la vida quotidiana, de les relacions  
 

2. socials, de la vida acadèmica i dels mitjans de comunicació, de qualsevol gènere de text estudiat, captant 
el sentit global, identificant la informació rellevant, extraient informacions concretes, realitzant inferències 
i determinant l'actitud del parlant. 

3. Reconèixer, interpretar i avaluar progressivament la claredat expositiva, l'adequació, coherència i cohesió 
del contingut de les produccions orals pròpies i alienes, així com els aspectes prosòdics i els elements no 
verbals (gestos, moviments, mirada...). 

4. Aprendre a parlar en públic, en situacions formals i informals, de manera individual o en grup, aplicant 
estratègies de planificació, textualització i avaluació de l'ús oral  

5. de la llengua, per a discursos relacionats amb la vida quotidiana, les relacions socials, la vida acadèmica i 
els mitjans de comunicació, i per a gèneres de textos 

6. narratius, descriptius, conversacionals, predictius, persuasius, instructius, expositius i argumentatius. 

7. Participar en debats i col·loquis ajustant-se progressivament a les normes que els regulen per a l'intercanvi 
comunicatiu: coherència, cohesió, correcció, adequació. 

8. Emprar la reflexió gramatical a nivell de la frase i del text per resoldre problemes de comprensió i expressió 
de textos orals i multimèdia, i per a compondre i revisar progressivament autònoma els textos propis i 
aliens. 

 
Dimensió literària 

1. Llegir i comprendre, de forma guiada, obres literàries de la literatura catalana, castellana i universal de tots 
els temps i de la literatura juvenil, properes als propis gustos i aficions, mostrant interès per la lectura. 

2. Llegir, comprendre i interpretar textos literaris representatius de la literatura de l’època (literatures 
catalana i castellana: segles XII a XV), reconeixent la intenció de l'autor, relacionant el seu contingut i la 
seva forma amb els contextos socioculturals i literaris de l'època, identificant el gènere i el tema, i 
expressant aquesta relació amb judicis personals raonats. 

3. Redactar textos personals d’intenció literària, seguint les convencions del gènere, des d’una perspectiva 
lúdica i creativa. 

4. Emprar la reflexió gramatical a nivell de la frase i del text per resoldre problemes de comprensió i expressió 
de textos literaris, i per compondre i revisar progressivament autònoma els textos propis i aliens. 

 

Dimensió actitudinal i plurilingüe 

1. Valorar la importància de la lectura i l’escriptura com a eines d'adquisició dels aprenentatges i com a estímul 
del desenvolupament personal. 

2. Valorar la importància de la interacció oral en la vida social i acadèmica, i per a l’aprenentatge col·laboratiu. 
3. Reconèixer, conèixer, respectar i valorar la diversitat lingüística d’Europa. 

 
 



 
 

3r d’ESO  

Dimensió comprensió lectora 

1. Aplicar estratègies de lectura comprensiva i crítica de gèneres de text narratius, descriptius, 
conversacionals, predictius, persuasius, instructius, expositius, argumentatius, periodístics i publicitaris. 

2. Llegir, comprendre, interpretar i valorar textos escrits propis de la vida quotidiana, de les relacions socials, 
de la vida acadèmica i dels mitjans de comunicació, captant el sentit global, identificant la informació 
rellevant, extraient informacions concretes, fent inferències, determinant l'actitud del parlant, i valorar 
alguns aspectes de la seva forma i el seu contingut. 

3. Identificar, contrastar i seleccionar, de fonts d’informació fiables, els coneixements que s’obtinguin de les 
biblioteques o de qualsevol altra font d'informació impresa en paper o digital, integrant-los en un procés 
d’aprenentatge continu. 

4. Emprar la reflexió gramatical a nivell de la frase i del text per resoldre problemes de comprensió de textos 
escrits i multimèdia, i per revisar progressivament autònoma els textos propis i aliens. 

Dimensió expressió escrita 

1. Aplicar progressivament les estratègies necessàries per produir textos adequats, coherents i cohesionats: 
planificant, textualizant, revisant i reescrivint, i integrant la reflexió ortogràfica i gramatical en la pràctica i 
ús de l'escriptura. 

2. Escriure textos en relació amb l'àmbit d'ús de la vida quotidiana, de les relacions socials, de la vida 
acadèmica i dels mitjans de comunicació, i en relació amb la finalitat que persegueixen (narratius, 
descriptius, conversacionals, predictius, persuasius, instructius, expositius, argumentatius, periodístics i 
publicitaris), seguint models. 

3. Construir el propi entorn personal d’aprenentatge (EPA) i fer ús dels dossiers personals d’aprenentatge o 
portafolis digitals per a la gestió de la informació i el progrés de l’aprenentatge. 

Dimensió comunicació oral 

1. Comprendre, interpretar i valorar textos orals propis de la vida quotidiana, de les relacions 
socials, de la vida acadèmica i dels mitjans de comunicació, de qualsevol gènere de text 
estudiat, captant el sentit global, identificant la informació rellevant, extraient informacions 
concretes, realitzant inferències i determinant l’actitud del parlant. 

2. Reconèixer, interpretar i avaluar progressivament la claredat expositiva, l’adequació, 
coherència i cohesió del contingut de les produccions orals pròpies i alienes, així com els 
aspectes prosòdics i els elements no verbals (gestos, moviments, mirada...). 

3. Aprendre a parlar en públic, en situacions formals i informals, de manera individual o en grup, 
aplicant estratègies de planificació, textualització i avaluació de l'ús oral de la llengua, per a 
discursos relacionats amb la vida quotidiana, les relacions socials, la vida acadèmica i els 
mitjans de comunicació, i per a gèneres de text narratius, descriptius, conversacionals, 
predictius, persuasius, instructius, expositius, argumentatius, periodístics i publicitaris. 

4. Participar en debats i col·loquis ajustant progressivament a les normes que els regulen per a 
l’intercanvi comunicatiu: coherència, cohesió, correcció, adequació. 

5. Emprar la reflexió gramatical a nivell de la frase i del text per resoldre problemes de 
comprensió i expressió de textos orals i multimèdia, i per compondre i revisar progressivament 
autònoma els textos propis i aliens. 

Dimensió literària 

1. Llegir i comprendre, de forma progressivament autònoma, obres literàries de la literatura catalana, 
castellana i universal de tots els temps i de la literatura juvenil, properes als propis gustos i aficions, 
mostrant interès per la lectura. 

2. Llegir, comprendre interpretar i comentar textos literaris representatius de la literatura de l’època 
(literatures catalana i castellana: segles XV i XVII),  



 
 

3. reconeixent la intenció de l'autor, relacionant el seu contingut i la seva forma amb els contextos 
socioculturals i literaris de l'època, identificant el gènere, el tema, reconeixent la evolució d'alguns tòpics i 
formes literàries, i expressant aquesta relació amb judicis personals raonats. 

4. Redactar textos personals d’intenció literària, seguint les convencions del gènere, des d’una perspectiva 
lúdica i creativa. 

5. Emprar la reflexió gramatical a nivell de la frase i del text per resoldre problemes de comprensió i expressió 
de textos literaris, i per compondre i revisar progressivament autònoma els textos propis i aliens. 

Dimensió actitudinal i plurilingüe 

1. Valorar la importància de la lectura i l’escriptura com a eines d'adquisició dels aprenentatges i com a estímul 
del desenvolupament personal. 

2. Valorar la llengua oral com a instrument d'aprenentatge, com a mitjà per transmetre coneixements, idees 
i sentiments i com a eina per a l’aprenentatge col·laboratiu i la regulació de la conducta. 

3. Reconèixer, conèixer, respectar i valorar la diversitat lingüística d’Europa i del món. 

 

4t d’ESO 

Dimensió comprensió lectora 

1. Aplicar diferents estratègies de comprensió lectora per a la lectura de gèneres de text narratius, descriptius, 
conversacionals formals, predictius, persuasius, instructius, expositius, argumentatius i administratius. 

2. Llegir, comprendre, interpretar i valorar textos escrits propis de la vida quotidiana, de les relacions socials, 
de la vida acadèmica, dels mitjans de comunicació, de l’àmbit laboral i de relacions amb organismes, 
captant el sentit global, identificant la informació rellevant, extraient informacions concretes, fent 
inferències, determinant l'actitud del parlant i valorant alguns aspectes de la seva forma i el seu contingut. 

3. Identificar, contrastar i seleccionar, de fonts d’informació fiables, els coneixements que s'obtinguin de les 
biblioteques o de qualsevol altra font d'informació impresa en paper o digital integrant-los en un procés 
d'aprenentatge continu. 

4. Emprar la reflexió gramatical a nivell de la frase i del text per resoldre problemes de comprensió de textos 
escrits i multimèdia, i per a la revisió progressivament autònoma dels textos propis i aliens. 

 
Dimensió expressió escrita 

1. Aplicar progressivament les estratègies necessàries per produir textos adequats, coherents i cohesionats 
(planificant, textualitzat, revisant i reescrivint), i integrant la reflexió ortogràfica i gramatical en la pràctica 
i ús de l'escriptura. 

2. Escriure textos en relació amb l'àmbit d'ús de la vida quotidiana, de les relacions socials, de la vida 
acadèmica, dels mitjans de comunicació, de l’àmbit laboral i de relacions amb organismes, i en relació amb 
la finalitat que persegueixen (narratius, descriptius, conversacionals formals, predictius, persuasius, 
instructius, expositius, argumentatius i administratius), seguint models. 

3. Construir el propi entorn personal d’aprenentatge (EPA) i fer ús dels dossiers personals d’aprenentatge o 
portafolis digitals per a la gestió de la informació i el progrés de l’aprenentatge. 

 
Dimensió comunicació oral 

1. Comprendre, interpretar i valorar textos orals propis de la vida quotidiana, de les relacions socials, de la 
vida acadèmica, dels mitjans de comunicació, de l’àmbit laboral i de relacions amb organismes, de qualsevol 
gènere de text estudiat, captant el sentit global, identificant la informació rellevant, extraient informacions 
concretes, fent inferències, determinant l'actitud del parlant i valorar alguns aspectes de la seva forma i 
seu contingut. 

2. Reconèixer, interpretar i avaluar progressivament la claredat expositiva, l'adequació, coherència i cohesió 
del contingut de les produccions orals pròpies i alienes, així com els aspectes prosòdics i els elements no 
verbals (gestos,  



 
 

3. moviments, mirada...). 
4. Aprendre a parlar en públic, en situacions formals o informals, de manera individual o en grup, aplicant 

estratègies de planificació, textualització i avaluació de l'ús oral de la llengua oral, per a discursos 
relacionats amb l'àmbit escolar/acadèmic i social i per discursos que tenen com a finalitat exposar i 
argumentar. 

5. Conèixer, utilitzar i valorar les normes de cortesia en les intervencions orals pròpies de l'activitat acadèmica, 
tant espontànies com planificades i en les pràctiques discursives orals, analitzant en els debats i tertúlies la 
validesa dels arguments i interpretant de forma crítica tant la seva forma com el contingut. 

6. Emprar la reflexió gramatical a nivell de la frase i del text per resoldre problemes de comprensió textos 
orals i multimèdia, i per a la revisió progressivament autònoma dels textos propis i aliens. 

 
Dimensió literària 

1. Llegir i comprendre de forma autònoma obres literàries de la literatura catalana, castellana i universal de 
tots els temps i de la literatura juvenil, properes als propis gustos i aficions, mostrant interès per la lectura. 

2. Llegir, comprendre i comentar textos representatius dels segles XVIII, XIX i XX, reconeixent la intenció de 
l’autor, el tema, els trets propis del gènere al qual pertany i relacionant el seu contingut amb el context 
sociocultural i literari de l'època, o d'altres èpoques, i expressar la relació existent amb judicis personals 
raonats. 

3. Redactar textos personals d'intenció literària, seguint les convencions formals del gènere, i amb intenció 
lúdica i creativa. 

4. Emprar la reflexió gramatical a nivell de la frase i del text per resoldre problemes de comprensió i expressió 
de textos literaris, i per a la revisió progressivament autònoma dels textos propis i aliens. 

 

 

Dimensió actitudinal i plurilingüe 

1. Valorar la importància de la lectura i l’escriptura com a eines d'adquisició dels aprenentatges i com a estímul 
del desenvolupament personal. 

2. Valorar la llengua oral com a instrument d'aprenentatge, com a mitjà per transmetre coneixements, idees 
i sentiments i com a eina per a l’aprenentatge col·laboratiu i la regulació de la conducta. 

3. Reconèixer, conèixer, respectar i valorar la diversitat lingüística i cultural d’Europa i del món. 

 

3.3.3.2. Llengües estrangeres (anglès i francès) 
1r ESO  

Dimensió comunicació oral 

1. Captar el sentit global de textos narratius, descriptius i conversacionals sobre fets de la vida quotidiana i 
extreure informacions concretes, redactats en un llenguatge bàsic. Extreure informació específica 
d’audicions de l’àmbit personal. 

2. Llegir expressivament textos descriptius i narratius fent l’entonació adequada i amb pronunciació 
acceptable. 

3. Fer preguntes i breus narracions d’esdeveniments en passat, present i futur; comunicar sentiments 
habituals (acord/desacord, alegria/tristesa). 

4. Iniciar i mantenir converses informals sobre temes/situacions conegudes en situacions comunicatives 
habituals. 

5. Utilitzar recursos TAC per a la millora de la comunicació oral. 

 
Dimensió comprensió lectora 

1. Comprendre la informació, general i específica, de missatges i documents adaptats, incloent-hi els 
procedents de tipus de text diversos, sobre temes d’interès dels àmbits personal i acadèmic. 



 
 

2. Conèixer i aplicar les estratègies més adequades per a la comprensió del text:  
3. identificar la informació essencial, els punts i idees principals o els detalls rellevants del text; deduir el 

significat de paraules/frases desconegudes a partir del context, i extreure informacions concretes. 
4. Utilitzar de forma conscient els coneixements adquirits sobre el sistema lingüístic de la llengua estrangera 

per a la comprensió escrita. 
5. Utilitzar recursos TAC per a la cerca, organització i presentació d’informació. 

Dimensió expressió escrita 

1. A partir d’una adequada planificació i posterior revisió, redactar textos senzills, informals, tenint cura de 
l’adequació, la coherència i la cohesió i atenent al propòsit, destinatari i context. 

2. Redactar textos creatius breus basats en les pròpies experiències i en situacions simulades. 
3. Utilitzar els recursos digitals de forma progressivament autònoma per buscar informació, produir textos a 

partir de models, processar i enriquir informació de forma creativa. Enviar i rebre missatges digitals per 
establir relacions personals, internes i externes. 

Dimensió literària 

1. Escoltar, llegir i comprendre, de forma guiada, fragments adaptats d’obres literàries en llengua estrangera 
de complexitat lingüística elemental. 

2. Comprendre textos breus amb valor estètic o expressiu.  

2n ESO  

Dimensió comunicació oral 

1. Captar el sentit global de textos narratius, descriptius, instructius, conversacionals i expositius sobre fets 
de la vida quotidiana i acadèmica, i extreure informacions concretes. Extreure informació específica 
d’audicions de l’àmbit personal i acadèmic. 

2. Llegir expressivament textos descriptius, narratius i conversacionals, fent l’entonació adequada i amb 
pronunciació acceptable. 

3. Fer preguntes i breus narracions d’esdeveniments en passat, present i futur; comunicar sentiments 
habituals bàsics. 

4. Intercanviar informació personal i acadèmica. Opinar i participar en discussions informals, en transacció de 
béns i serveis, i en entrevistes. 

5. Dimensió comprensió lectora 
6. Comprendre la informació general i específica, de missatges i documents adaptats, incloent-hi els 

procedents de tipus de text diversos, sobre temes d’interès dels àmbits personal i acadèmic. 
7. Conèixer i aplicar les estratègies més adequades per a la comprensió del text: identificar la informació 

essencial, els punts i idees principals o els detalls rellevants del text; deduir el significat de paraules/frases 
desconegudes a partir del context, i extreure informacions concretes. 

8. Utilitzar recursos TAC per a la cerca, organització, intercanvi i presentació d’informació.  
9. Dimensió expressió escrita 
10. Redactar textos senzills, semi formals i informals, tenint cura de l’adequació, la coherència i la cohesió i 

atenent al propòsit, destinatari i context, a partir d’una adequada planificació i posterior revisió. 
11. Redactar textos creatius senzills basats en les pròpies experiències i situacions simulades. 
12. Utilitzar els recursos digitals de forma progressivament autònoma per buscar informació, produir textos a 

partir de models, processar i enriquir informació de forma creativa. Enviar i rebre missatges digitals per 
establir relacions personals, internes i externes. 

Dimensió literària  

1. Escoltar, llegir i comprendre, de forma guiada, fragments adaptats d’obres literàries en llengua estrangera 
de complexitat lingüística senzilla. 

2. Comprendre textos breus amb valor estètic o expressiu. 
3. Interpretar oralment, llegir en veu alta, recitar, cantar i representar textos orals i escrits senzills i adaptats.  

 



 
 

3r ESO 

Dimensió comunicació oral 

1. Captar el sentit global de textos orals diversos, a partir de la identificació de la informació rellevant, 
l’extracció d’informacions concretes, la realització d’inferències, la determinació de l’actitud i del propòsit 
del parlant, sobre fets de la vida quotidiana i acadèmica. 

2. Llegir expressivament textos diversos, amb l’entonació adequada i amb pronunciació entenedora. 
3. Fer preguntes, descripcions i breus narracions d’accions i esdeveniments en passat, present i futur. 

Comunicar sentiments. 
4. Iniciar i mantenir converses semi formals i informals sobre temes/situacions conegudes que contenen algun 

element imprevisible. 
5. Parlar en públic, mitjançant breus discursos relacionats amb l’àmbit acadèmic i social, intercanviar 

informació personal i acadèmica en situacions semi formals o informals, fer raonaments i participar en 
discussions. 

 
Dimensió comprensió lectora 

1. Comprendre i interpretar la informació general i específica de missatges i documents adaptats, escrits i 
digitals, de tipus de text diversos, sobre temes d’interès dels àmbits personal i acadèmic. 

2. Conèixer i aplicar les estratègies més adequades per a la comprensió del text, la informació essencial, els 
punts i idees principals o els detalls rellevants del text. Deduir el significat de paraules/frases desconegudes 
a partir del context, i extreure informacions concretes (incloses opinions) per resoldre tasques. 

3. Utilitzar recursos TAC per a la cerca, organització i presentació d’informació. 

Dimensió expressió escrita 

1. A partir d’una adequada planificació i posterior revisió, redactar textos semi formals i informals, tenint cura 
de l’adequació, la coherència i la cohesió, i atenent al propòsit, destinatari i context. 

2. Redactar textos creatius basats en les pròpies experiències i en situacions simulades. 
3. Utilitzar els recursos digitals de forma progressivament autònoma per buscar informació, produir textos, 

processar i enriquir informació de forma creativa. Enviar i rebre missatges digitals, per establir relacions 
personals, internes i externes. 

4. Dimensió literària  
5. Escoltar, llegir i comprendre, de forma guiada, fragments adaptats d’obres literàries en llengua estrangera 

de complexitat lingüística moderada, properes als propis gustos i aficions. 
6. Comprendre textos amb valor estètic o expressiu. 
7. Redactar textos d’intenció literària a partir de models.  

 

4t ESO 
Dimensió comunicació oral 

1. Captar el sentit global de textos, a través de la identificació de la informació rellevant, la extracció 
d’informacions concretes, la realització d’inferències, la determinació de l'actitud i del propòsit del 
parlant. 

2. Copsar el missatge essencial de monòlegs, diàlegs, narracions, instruccions i converses referides a la vida 
quotidiana, en el registre estàndard de la llengua i redactats en un llenguatge conegut, fent servir frases 
d’una certa complexitat formal i conceptual. 

3. Extreure informació específica i/o comprendre els detalls d’audicions de l’àmbit personal i acadèmic. 
4. Llegir expressivament textos descriptius i narratius (incloent textos literaris) fent l’entonació adequada i 

amb pronunciació acceptable. 
5. Fer preguntes, descripcions o narracions d’accions i esdeveniments en passat, present i futur. 
6. Comunicar necessitats i sentiments habituals (acord/desacord, oposició, dubte, preocupació, alegria, 

etc.). 



 
 

7. Iniciar i mantenir converses semiformals i informals sobre temes/situacions conegudes que contenen 
algun element imprevisible en situacions comunicatives habituals. Per exemple, converses on s’expressin 
opinions i sentiments, es donin instruccions senzilles sobre com realitzar quelcom, amb l’ajut de suport 
gràfic, es descriguin de forma senzilla persones, llocs, experiències i esdeveniments futurs, s’intercanviï 
informació en situacions reals: viatges, trobades, festes… Els contextos poden ser presencials o virtuals. 

8. Utilitzar i valorar les normes de cortesia, pel que fa a les intervencions orals pròpies de l'activitat 
acadèmica, tant espontànies com planificades i en les pràctiques discursives orals; mostrar l’habilitat per 
canviar de tema al llarg d’una conversa. 

9. Parlar en públic, mitjançant discursos breus relacionats amb l'àmbit escolar/acadèmic i social, que tenen 
com a finalitat exposar i argumentar especialment, en situacions semiformals o informals, de manera 
individual o en grup, aplicant estratègies de planificació, textualització i revisió. 

10. Reconèixer, interpretar i avaluar progressivament la claredat expositiva, l'adequació, coherència i cohesió 
del contingut de les produccions orals pròpies i alienes, així com els aspectes prosòdics i els elements no 
verbals (gestos, moviments, mirada...). 

 
Dimensió comprensió lectora 

1. Aplicar diferents estratègies de lectura per comprendre, interpretar i valorar els tipus de textos i els àmbits 
descrits als continguts. 

2. Comprendre la idea general i les informacions específiques més rellevants de documents orals senzills, 
emesos presencialment, o procedents de mitjans audiovisuals, si es parla lentament i amb claredat. 

3. Captar el sentit global de textos, a través de la identificació de la informació rellevant, la extracció 
d’informacions concretes, la realització d’inferències, la determinació de l'actitud i del propòsit de 
l’emissor. 

4. Entendre les idees principals i secundàries de textos accessibles als alumnes, tant per la temàtica com per 
la tipologia textual, extrets de mitjans de comunicació social no especialitzat i de la premsa juvenil. 

5. Deduir el significat de paraules/frases desconegudes a partir del context i extreure informacions concretes 
(incloses opinions) per a resoldre tasques. 

6. Triar i llegir de forma autònoma textos diversos: lectures graduades, articles, etc. adequats al nivell dels 
alumnes (vocabulari entre 1.500 i 2.000 paraules). 

7. Utilitzar recursos TAC per a la cerca, organització, intercanvi i presentació d’informació.  
8. Consultar i citar adequadament fonts d'informació variades, per realitzar un treball acadèmic en suport 

paper o digital sobre temes curriculars utilitzant les tecnologies de la informació. 
9. Seleccionar els coneixements que s'obtinguin de qualsevol font d'informació impresa, en paper o digital, 

i integrar-los en un procés d'aprenentatge constructiu. 

Dimensió expressió escrita 

1. Aplicar progressivament les estratègies necessàries per produir textos adequats, coherents i cohesionats 
a partir d’una adequada planificació, posterior revisió i la reescriptura derivada de la revisió si escau.  

2. Utilitzar connectors bàsics per unir frases i marcadors per estructurar idees.  
3. Redactar composicions breus amb informació personal, sentiments bàsics i opinions; sobre temes 

coneguts i experiències que incloguin esdeveniments futurs i passats emprant un llenguatge descriptiu 
senzill. 

4. Comunicar per escrit (missatgeria, xats, correspondència privada...) necessitats i sentiments habituals 
(acord/desacord, oposició, dubte, preocupació, alegria, etc.).  

5. Escriure una seqüència d’enunciats per explicar com s’elabora o es fa alguna cosa o per donar instruccions 
clares sobre el que cal fer.  

6. Personalitzar un text senzill, proposat com a model, emprant frases simples que es refereixin a un mateix.  
7. Emprar diccionaris, en paper o digitals, bilingües i monolingües per tal de millorar la qualitat de les 

redaccions.  
8. Millorar els esborranys per tal d’assolir més correcció, precisió i varietat lèxica.  
9. Presentar els textos escrits i multimèdia, en formats diversos, de manera progressivament completa i amb 

autonomia major.  



 
 

10. Realitzar col·lectivament treballs senzills entorn d’un tema presentat de forma organitzada la informació 
recollida.  

Dimensió literària 

1. Escoltar, llegir i comprendre, de forma guiada, fragments adaptats d’obres literàries en llengua estrangera, 
de complexitat lingüística moderada, properes als propis gustos i aficions, mostrant interès per la lectura.  

2. Valorar el text amb raonaments bàsics i amb el suport de pautes guiades.  
3. Llegir en veu alta, recitar o cantar de manera entenedora, amb pronunciació, entonació i ritme adequats, 

textos d’una certa extensió prèviament assajats.  
4. Expressar oralment textos personals d’intenció literària a partir de models amb intenció lúdica i creativa.  
5. Comprendre textos breus (poemes) o d’una certa extensió (històries) amb valorar estètic o expressiu.  
6. Redactar textos personals d’intenció literària a partir de models amb intenció lúdica i creativa.  

 

4. Plurilingüisme 
 

Al nostre Centre hem optat per incloure, a més a més de l’anglès, una segona llengua estrangera: el francès. 

Ambdues llengües es treballen mitjançant estratègies pròpies de l’àrea i, a més a més, es tracten aspectes 
socioculturals. 

L’enfocament comunicatiu que se li dona vetlla perquè l’alumnat adquireixi habilitats lingüístiques generant 
contextos sociolingüístics propers a la realitat i als interessos de l’alumnat, potenciant així tot el que es treballa a 
l’aula. 

L’aula de llengua estrangera es concep com un espai d’immersió en la llengua d’aprenentatge i, per tant, el 
professorat utilitza aquesta llengua com a habitual en les interaccions amb els alumnes i els anima que la facin 
servir. 

4.1. Immersió lingüística i cultural: 
Els alumnes de Cicle Superior i ESO inicien durant el curs 2019/20 una immersió lingüística i cultural de les dues 
llengües estrangeres que es cursen a l’escola (anglès i francès). 

El projecte de llengua anglesa el porta a terme l’empresa “Home to home” i es divideix en dos programes depenent 
dels cursos dels alumnes. 

Els alumnes de Cicle Superior i 1r de l’ESO faran el programa “First Steps”, que consisteix en una setmana d’estada 
a la població de Bury St. Edmunds (Anglaterra) durant la qual realitzaran diferents activitats dins d’una escola 
internacional on s’aproparan a la cultura, història i hàbits britànics. A més, gaudiran d’una visita cultural a la ciutat 
universitària de Cambridge. 

Els alumnes de 2n, 3r i 4t de l’ESO faran el programa Culture Week que consisteix en una setmana d’estada a la 
mateixa població, durant la qual realitzaran classes destinades a apropar-se a la cultura britànica, la millora del 
vocabulari, la fluïdesa verbal i comprensió oral. A la tarda les activitats seran més lúdiques. A més gaudiran d’una 
visita cultural a la capital d’Anglaterra. 

En acabar, tots dos grups, presentaran un projecte final sobre el que han treballat a l’escola i el presentaran al grup 
i al professor. 

El projecte de llengua francesa també el porta a terme l’empresa “Home to home”. 

Els alumnes de l’ESO faran el programa “Stage Culturelle”, que consisteix en una estada de cinc dies a la població 
d’Avignon, durant la qual realitzaran diferents activitats dins d’una escola internacional on s’aproparan a la cultura 
francesa. Oferim als alumnes l´oportunitat d´apropar-se per primer cop a una segona llengua estrangera per 



 
 

desenvolupar noves estratègies de comunicació i millorar la seva discriminació auditiva amb la llengua francesa. A 
més, gaudiran de diferents visites culturals, com la visita al nucli històric i al castell de la ciutat. 

Tots els alumnes d´aquest programa s’allotjaran per parelles en cases de famílies locals i estaran acompanyats pels 
seus professors de llengua estrangera. Les classes que es duran a terme al llarg del programa seran impartides per 
professors nadius i els guies de les diferents activitats seran locals. 

Els objectius d’aquest programa tenen la finalitat d’aconseguir una immersió cultural i lingüística per poder millorar 
el llenguatge comunicatiu, la comprensió i expressió verbal, conviure dintre d’un nucli familiar diferent culturalment 
i valorar i respectar una altra forma de viure.  

4.2. Projecte anglès: “In English, please”: 
Aquest projecte té com objectiu potenciar, desenvolupar i normalitzar l’ús de la llengua anglesa en el marc escolar 
i en tots els seus espais i tempos. 

El projecte abasta des de P3 a 4rt de l’ESO i es basa fonamentalment en ampliar les hores del currículum del centre 
dedicades a l’anglès i en diversificar metodologies per possibilitar que l’alumnat s’expressi en aquesta llengua. 

Així a tota l’etapa d’Educació Infantil a més d’una hora setmanal de la matèria hi ha dues franges horàries de mitja 
hora diàries d’anglès parlat sobre hàbits, drills, cançons, contes... D’altra banda s’ha iniciat un projecte relacionat 
amb les matemàtiques tot i que es desenvolupa en anglès “Play chess” a Educació Infantil i primer i segon de 
Primària.  

A Educació Primària hi ha un taller setmanal en el qual es cerca l’expressió oral de l’alumnat a través de jocs, 
simulacions, storytellings, i rol plays que pretenen connectar l’anglès amb interessos comunicatius quotidians per 
a l’alumnat. 

A Educació Secundària s’ha implementat una hora a la setmana en cada nivell dedicada a l’speaking, on els alumnes 
se separen en dos grups diferents, totalment heterogenis, i on es treballa la part d’expressió i comprensió oral en 
petits grups. A més a més hi ha una matèria opcional a 4rt de ESO, Arts and Crafts, que es dona i executa en anglès.  

4.3. Projecte francès: “Bonjour”: 
El projecte BONJOUR, iniciat durant el curs 2015-2016, mitjançant el qual els alumnes de 5è i 6è reben una hora 
setmanal de francès, permet al nostre alumnat introduir-se en l’aprenentatge de la llengua francesa i aproximar-se 
als aspectes socioculturals més rellevants. Aquests alumnes continuaran el procés d’aprenentatge a l’ESO.  

Actualment, la matèria de francès a la secundària és una assignatura obligatòria que cursen els alumnes des de 1r 
fins a 4t. En aquests cursos reben dues hores setmanals de francès respectivament amb l´objetiu que el 75% dels 
alumnes assoleixen el nivell A2 dins del marc europeu comú de referència. 

Aquest projecte té un enfocament interactiu, formatiu i global amb una mateixa fita: la competència comunicativa 
(comprensió oral i escrita i expressió oral i escrita en diferents situacions i amb diferents registres). Per assolir 
l’esmentat objectiu, es fa un apropament dirigit envers l’ús de lla llengua a través de les activitats de comprensió, 
d’expressió i d’interacció oral i escrita. 

En aquest projecte, el professorat prepara i organitza el treball per crear les condicions essencials perquè es 
produeixi l'aprenentatge atenent particularment a la diversitat en les habilitats i expectatives de cada alumne i la 
recerca del desenvolupament del talent de cada un d'ells. 

 

 



 
 

 

5. Impuls de la lectura 
5.1 El gust per llegir 

Prioritats de centre  

 Millorar els resultats educatius. 

 Establir una línia d’escola pel que fa a l’aplicació d’estratègies de comprensió lectora.” 

 Establir una dinàmica de treball de lectura a nivell de centre que fomenti la construcció 
de l’hàbit lector de l’alumnat, a través d’un increment de les experiències lectores que 
afavoreixin el gust per llegir. 

 Implicar l’alumnat en el foment de la lectura al centre, amb esperit crític 

Objectius de millora  

 Revisar i millorar la comprensió lectora al centre mitjançant el treball de la obtenció 
d’informació, la reorganització de la informació i la inferència. 

 L’alumnat haurà de ser capaç d’aplicar l’estratègia d’identificar i reorganitzar la 
informació d’un text segons l’objectiu de lectura, i inferències. 

 L’alumne ha de ser capaç d’adquirir o consolidar l’hàbit lector i el gust per la lectura, tot 
participant activament en les iniciatives de centre que promoguin la lectura i l’esperit 
crític. 

 

5.2 Objectiu de millora 

 
5é de primària  Escollir una lectura que s’ajusti als seus interessos. 

o Argumentar una opinió personal sobre qualsevol lectura del 
seu curs. 

o Diferenciar en una lectura fets i opinions. 
o Llegir en veu alta amb fluïdesa i confiança. 

3r ESO  Justificar les opinions amb evidències. 

 Argumentar una opinió personal sobre diferents lectures del seu nivell 

 
 
Els acords més rellevants presos queden recollits dins del pla lector del centre. 
 
L'acord més rellevant del centre ha estat la implementació sistemàtica dels 30 'de lectura diària a primària i tres 
dies a la setmana a secundària. En l'actualitat ja és un hàbit de centre. Cada final de curs es realitzarà una valoració 
del procés. S'acorda també dedicar una d'aquestes mitges hores a la setmana per a una lectura compartida o 
dinamitzadora. 
 
El Pla Lector que encara està en fase de reflexió pel Departament de Llengües del Centre, està sent el motivador 
d'una seriosa reflexió del procés de lectura. És cert que ja vam realitzar gran part d'aquest procés, però no ho 
teníem sistematitzat i ara ha donat lloc a una reflexió profunda del com i el perquè. La lectura no és ara un moment 
únic, entenem que s'ha de tenir en compte l'abans, el durant i el després en el procés lector. 
 
Hem descartat la lectura en veu alta si ocasiona un rebuig per als alumnes que encara no tenen una fluïdesa lectora 
adequada o la seva timidesa pugui portar a un rebuig cap a la lectura. 
 
Per contra, busquem mecanismes de lectura col·lectiva on l'alumne se senti part de la història llegida. 
Dramatitzacions, lectura modeladora pel professor, etc ... Busquem que l'alumne troba que no hi ha una sola forma 
de llegir i que són divertides. 
 
S'ha dinamitzat la biblioteca d'aula i es fomenta l'intercanvi de llibres físics i d'opinions sobre llibres llegits pels 
alumnes. 
 



 
 

Totes les aules de primària compten amb un racó on es visualitza de forma gràfica els llibres llegits per cada alumne 
i la seva valoració. 
 
A secundària hi ha un tauler del lector on cada alumne pot realitzar la crítica i recomanacions de les seves lectures. 
 

6. Atenció a la diversitat 
El departament d'orientació està dissenyant adaptacions específiques que garanteixin una adequació segons la 
tipologia de cada alumne. 
 

7. Organització i gestió 
7.1. Organització dels usos lingüístics: 

7.1.1. Llengua 
El català, tal com recull la normativa vigent, serà el vehicle d’expressió normal en totes les activitats docents i 
administratives, tant les internes com les de projecció externa. Així, serà la llengua de comunicació habitual amb 
l’alumnat i amb les famílies, la llengua amb què es redacten els documents i la llengua de relació habitual amb tota 
la comunitat educativa i els serveis de suport del centre.  

7.1.2. Documents  
Tota la documentació interna generada pel centre es farà en català, ja que el català és el vehicle d’expressió 
formal en totes les activitats administratives. Els documents de centre, amb els continguts i referents de la llengua 
catalana, han d’impregnar la vida del centre, s’han de revisar i actualitzar periòdicament i els ha de conèixer tot el 
professorat. 

Els informes que s’adreçaran als pares amb motiu de la notificació del seguiment curricular de l’alumnat, es faran 
en llengua catalana, excepte quan algú demani expressament el castellà.  

7.1.3 Comunicació externa 
Tota la documentació que sorgeixi del centre serà en llengua catalana i castellana. 

7.1.4 Llengua de relació amb les famílies  

La llengua vehicular del centre serà el català, llevat dels casos on la comunicació amb les famílies no sigui possible 
en aquesta llengua, com és el cas de famílies, per exemple, nouvingudes. El desconeixement del català per part 
d’algunes famílies no ha de suposar que quedin excloses de les activitats del centre, però tampoc no ha de 
comportar una renúncia a l’ús del català: és una oportunitat per a la integració de les famílies de l’alumnat i per a 
la normalització i l’extensió del seu ús.  

7.1.5 Ús no sexista del llenguatge  

El centre s’esforçarà per aconseguir una utilització del llenguatge que no representi un ús sexista. Cal treballar amb 
l’alumnat per superar tota mena d’estereotips i perquè puguin tenir actituds crítiques davant de continguts de risc 
que denigren les persones per motius de sexe o que l’associen a imatges tòpiques que es converteixen en vehicle 

de segregació o desigualtat. 

7.1.6 Actituds lingüístiques 
Cal tenir cura de la diversitat lingüística present a l’aula i a l’entorn, com a font de riquesa lingüística i cultural. Així 
doncs, s’intentarà que l’alumnat nouvingut conservi i desenvolupi les seves llengües d’origen en una clara actitud 
de respecte, afavorint l’autoestima d’aquest i també enriquint el currículum i les activitats ordinàries del centre. 



 
 

7.1.7 Serveis (menjador, acollida i extraescolars): 
Pel fa al servei de monitoratge en el menjador i en les activitats extraescolars, cal dir que, en general, la majoria 
coneix la llengua catalana, però sembla que hi ha una tendència a parlar en castellà en situacions no acadèmiques, 
motiu pel qual s’ha d’intentar vetllar perquè l’ús del català no es vegi afectat.  

Pel que respecta a la llengua utilitzada al servei d´acollida cal dir que és el català, tot i que en moments puntuals 
s´utilitza la llengua castellana amb els alumnes nouvinguts. 

7.1.7 Llengua i entorn 
El centre realitza les presentacions, la introducció o explicació d’activitats, conferències o xerrades en català. La 
tendència d’ús lingüístic del nostre entorn, però, afavoreix clarament el castellà. Per tant, caldrà ser especialment 
curosos en no canviar sistemàticament a la llengua de comunicació de l’interlocutor castellanoparlant si no és que 
sigui del tot necessari.  

7.2 Projecció del centre: 

7.2.1 Pàgina web, facebook i esemtia:  
La pàgina web ofereix la possibilitat de comunicació amb tota la comunitat educativa, ja que aquesta pot aportar 
molta informació dirigida a l’alumnat i a les famílies. La web és en llengua catalana, tot i que pot haverhi escrits en 
altres llengües si correspon a activitats fetes en altres llengües curriculars.  

El facebook de l’escola és una eina que ens permet mostrar d’una manera gairebé diària en nostre dia a dia a l’aula. 
Tal i com passa, en la pàgina web, habitualment les notícies s’escriuen en català, però puntualment es poden fer 
servir altres de les llengües curriculars si la notícia està relacionada amb qualsevol d’aquestes llengües.  

La comunicació a través de l’Esemtia és majoritàriament en català, per exemple, en els correus adreçats als 
alumnes. Quan un tutor o tutora s’adreça a les seves famílies es prioritzarà sempre que es pugui el català, però en 
els casos que sigui necessari o es cregui oportú, es canviarà la llengua de comunicació.  

7.2.1 Revista:  
La revista del centre recull notícies i esdeveniments importants del curs escolar i, per tant, se’n fa entrega a les 
famílies amb les notes de final de curs. La comissió encarregada de la revista s’encarrega de triar el més important 
que cal recollir-hi i de fer participes, en cas que sigui necessari, membres de la comunitat educativa perquè en 
redactin alguna part (pares o mares, alumnes, membres de l’AMPA...).  

La llengua majoritària de redacció de la revista és la catalana, però també hi tenen cabuda el castellà, el francès o 
l’anglès per la importància que té el plurilingüisme en la nostra escola.  

7.3. Distribució horària de les llengües en l’ensenyament. 
A l’etapa d’Educació Infantil, la llengua catalana és la llengua d’ús habitual. La nostra metodologia d’aprenentatge 
consisteix en una immersió lingüística. És un model capaç de cohesionar l’alumnat sense tenir en compte la llengua 
que es parla a casa i que el prepara per ser competent en el món laboral tot fent possible la igualtat d’oportunitats 
i contribuint a fer sentir tothom com una part important d’una mateixa societat, sense exclusions de cap tipus. 

A més a més, també introduïm la llengua anglesa de manera oral, interactiva i lúdica. Aquest aprenentatge en 
anglès compta amb set hores setmanals. 

A l’etapa d’Educació Primària, s’usa la llengua catalana en totes les àrees com a llengua vehicular i d’aprenentatge, 
a excepció de l’àrea de llengua castellana, l’àrea de llengua anglesa i de llengua francesa (a partir de Cicle Superior). 
A més a més, s’utilitza l’anglès com a llengua vehicular a l’assignatura d’escacs. A continuació, hi ha la relació de les 
diferents assignatures amb la llengua d’aprenentatge:  

 

 

 



 
 

CURS: 1r de Primària 

ASSIGNATURA HORES SETMANALS LLENGUA EN QUÈ S’IMPARTEIX 

CATALÀ 3h Català 

CASTELLÀ 3h Castellà 

ANGLÈS 3h Anglès 

ROBÒTICA 1h Català 

MATEMÀTIQUES 4h Català 

EDUCACIÓ FÍSICA 1h Català 

NATACIÓ 1h Català 

MEDI 3h Català 

MÚSICA 1h Català 

PLÀSTICA 2h Català 

ESCACS 1h Anglès 

DIA DE LA JOGUINA 1h Català 

VALORS 1h Català 

LECTURA  2’5h Lliure 

 

NOMBRE D’HORES EN QUÈ S’IMPARTEIXEN LES DIFERENTS ASSIGNATURES 

CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS 

18h 3h 4h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CURS: 2n de Primària 

ASSIGNATURA HORES SETMANALS LLENGUA EN QUÈ S’IMPARTEIX 

CATALÀ 3h Català 

CASTELLÀ 3h Castellà 

ANGLÈS 3h Anglès 

ROBÒTICA 1h Català 

MATEMÀTIQUES 4h Català 

EDUCACIÓ FÍSICA 1h Català 

NATACIÓ 1h Català 

MEDI 3h Català 

MÚSICA 1h Català 

PLÀSTICA 2h Català 

ESCACS 1h Anglès 

DIA DE LA JOGUINA 1h Català 

VALORS 1h Català 

LECTURA  2’5h Lliure 

 

NOMBRE D’HORES EN QUÈ S’IMPARTEIXEN LES DIFERENTS ASSIGNATURES 

CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS 

18h 3h 4h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CURS: 3r de Primària 

ASSIGNATURA HORES SETMANALS LLENGUA EN QUÈ S’IMPARTEIX 

CATALÀ 3h Català 

CASTELLÀ 3h Castellà 

ANGLÈS 3h Anglès 

ROBÒTICA 1h Català 

MATEMÀTIQUES 4h Català 

EDUCACIÓ FÍSICA 2h Català 

MEDI 3h Català 

MÚSICA 1h Català 

PLÀSTICA 2h Català 

ESCACS 1h Anglès 

TUTORIA 1h Català 

VALORS 1h Català 

LECTURA  2’5h Lliure 

 

NOMBRE D’HORES EN QUÈ S’IMPARTEIXEN LES DIFERENTS ASSIGNATURES 

CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS 

18h 3h 4h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CURS: 4t de Primària 

ASSIGNATURA HORES SETMANALS LLENGUA EN QUÈ S’IMPARTEIX 

CATALÀ 3h Català 

CASTELLÀ 3h Castellà 

ANGLÈS 3h Anglès 

ROBÒTICA 1h Català 

MATEMÀTIQUES 4h Català 

EDUCACIÓ FÍSICA 2h Català 

MEDI 3h Català 

MÚSICA 1h Català 

PLÀSTICA 2h Català 

ESCACS 1h Anglès 

TUTORIA 1h Català 

VALORS 1h Català 

LECTURA  2’5h Lliure 

 

NOMBRE D’HORES EN QUÈ S’IMPARTEIXEN LES DIFERENTS ASSIGNATURES 

CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS 

18h 3h 4h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CURS: 5è de Primària 

ASSIGNATURA HORES SETMANALS LLENGUA EN QUÈ S’IMPARTEIX 

CATALÀ 3h Català 

CASTELLÀ 3h Castellà 

ANGLÈS 3h Anglès 

FRANCÈS 1h Francès 

ROBÒTICA 1h Català 

MATEMÀTIQUES 4h Català 

EDUCACIÓ FÍSICA 1h Català 

MEDI 3h Català 

MÚSICA 1h Català 

PLÀSTICA 2h Català 

ESCACS 1h Anglès 

VALORS 1h Català 

TUTORIA  1h Català 

LECTURA  2’5h Lliure 

 

NOMBRE D’HORES EN QUÈ S’IMPARTEIXEN LES DIFERENTS ASSIGNATURES 

CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS FRANCÈS 

17h 3h 4h 1h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CURS: 6è de Primària 

ASSIGNATURA HORES SETMANALS LLENGUA EN QUÈ S’IMPARTEIX 

CATALÀ 3h Català 

CASTELLÀ 3h Castellà 

ANGLÈS 3h Anglès 

FRANCÈS 1h Francès 

ROBÒTICA 1h Català 

MATEMÀTIQUES 5h Català 

EDUCACIÓ FÍSICA 1h Català 

MEDI SOCIAL 1’5h Català 

MEDI NATURAL 1’5h Català 

MÚSICA 1h Català 

PLÀSTICA 2h Català 

VALORS 1h Català 

TUTORIA  1h Català 

LECTURA  2’5h Lliure 

 

NOMBRE D’HORES EN QUÈ S’IMPARTEIXEN LES DIFERENTS ASSIGNATURES 

CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS FRANCÈS 

18h 3h 3h 1h 

A l’etapa d’Educació Secundària, de la mateixa manera que en l’etapa anterior de primària, l’aprenentatge gira al 
voltant de les quatre llengües d’aprenentatge de l’escola: català, castellà, anglès i francès. A continuació, estan 
detallades les distribucions horàries en funció del curs i de les assignatures:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CURS: 1r de Secundària 

ASSIGNATURA HORES SETMANALS LLENGUA EN QUÈ S’IMPARTEIX 

CATALÀ 3h Català 

CASTELLÀ 3h Castellà 

ANGLÈS 3h Anglès 

FRANCÈS 2h Francès 

TECNOLOGIA  2h Català 

MATEMÀTIQUES 3h Català 

EDUCACIÓ FÍSICA 2h Català 

SOCIALS 3h Català 

BIOLOGIA I GEOLOGIA 3h Català 

MÚSICA 2h Català 

PLÀSTICA 2h Català 

ÈTICA 1h Català 

TUTORIA  1h Català 

LECTURA  2’5h Lliure 

 

NOMBRE D’HORES EN QUÈ S’IMPARTEIXEN LES DIFERENTS ASSIGNATURES 

CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS FRANCÈS 

22h 3h 3h 2h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CURS: 2n de Secundària 

ASSIGNATURA HORES SETMANALS LLENGUA EN QUÈ S’IMPARTEIX 

CATALÀ 3h Català 

CASTELLÀ 3h Castellà 

ANGLÈS 4h Anglès 

FRANCÈS 2h Francès 

TECNOLOGIA  2h Català 

MATEMÀTIQUES 4h Català 

EDUCACIÓ FÍSICA 2h Català 

SOCIALS 3h Català 

BIOLOGIA I GEOLOGIA 3h Català 

MÚSICA 2h Català 

ÈTICA 1h Català 

TUTORIA  1h Català 

LECTURA  2’5h Lliure 

 

NOMBRE D’HORES EN QUÈ S’IMPARTEIXEN LES DIFERENTS ASSIGNATURES 

CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS FRANCÈS 

21h 3h 4h 2h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CURS: 3r de Secundària 

ASSIGNATURA HORES SETMANALS LLENGUA EN QUÈ S’IMPARTEIX 

CATALÀ 4h Català 

CASTELLÀ 3h Castellà 

ANGLÈS 4h Anglès 

FRANCÈS 2h Francès 

TECNOLOGIA  2h Català 

MATEMÀTIQUES 4h Català 

EDUCACIÓ FÍSICA 2h Català 

SOCIALS 3h Català 

BIOLOGIA I GEOLOGIA  2h Català 

FÍSICA I QUÍMICA 2h Català 

PLÀSTICA 2h Català 

HISTÒRIA DE LES 
RELIGIONS 

1h Català 

TUTORIA  1h Català 

LECTURA  2’5h Lliure 

 

NOMBRE D’HORES EN QUÈ S’IMPARTEIXEN LES DIFERENTS ASSIGNATURES 

CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS FRANCÈS 

23h 3h 4h 2h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CURS: 4t de Secundària 

ASSIGNATURA HORES SETMANALS LLENGUA EN QUÈ S’IMPARTEIX 

CATALÀ 3h Català 

CASTELLÀ 4h Castellà 

ANGLÈS 4h Anglès 

FRANCÈS 2h Francès 

MATEMÀTIQUES 4h Català 

EDUCACIÓ FÍSICA 2h Català 

SOCIALS 3h Català 

BIOLOGIA / EMPRENEDORIA o TECNOLOGIA 3h Català 

FÍSICA / LLATÍ o INFORMÀTICA 3h Català 

PLÀSTICA o MÚSICA 2h Anglès / Català* 

TUTORIA  1h Català 

LECTURA  2’5h Lliure 

 

NOMBRE D’HORES EN QUÈ S’IMPARTEIXEN LES DIFERENTS ASSIGNATURES 

CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS FRANCÈS 

22h/20h* 4h 4h/6h* 2h 

 

*Els alumnes que fan plàstica fan l’assignatura en anglès; els de música, en canvi, en català. De manera que a l’hora de comptabilitzar les hores, els alumnes 
de música fan 22h en català i 4h en anglès, i els alumnes de plàstica, 20h en català i 6h en anglès. 

  



 
 

8. Annex          
El Centre, seguint les indicacions del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per tal de complir y fer complir les 
disposicions que de la sentència deriven, a la vegada que la de complir amb la normativa marcada per la Generalitat 
de Catalunya, en sessió de Claustre General determina: 

Els grups de P3, 1r, 3r i 5è de primària amb l’objectiu de complir la sentència que determina el català com centre 
de gravetat del sistema educatiu amb la seva corresponent carga lectiva, i marca un 25% de jornada lectiva dels 
alumnes en llengua castellana, aquests grups cursaran l’ àrea de matemàtiques en llengua castellana. 

 
 
 
 
 
 
Pablo Ignacio Mendoza Sánchez     Sara Isabel Gallego González 
Director de gestió        Directora Titular 
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