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L’educació no és omplir una galleda, sinó encendre un foc. 

 

(William Butler Yeats 1865-1939) 

 

El present Projecte Educatiu de Centre, denominat PEC, va ser presentat al Consell Escolar 
i aprovat en Claustre General el dia 14 de desembre de 2020. 
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1. Introducció 

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) que teniu a la vista és la nostra carta de presentació amb una doble missió: 
que serveixi de guia a tots els que formem part del Col·legi Frangoal i, pel que fa a les famílies, que optin pel model 
educatiu pel qual es regeix aquest centre. 

El Col·legi Frangoal és un col·legi privat concertat, basat en una concepció humanista de la societat. La personalitat 
de l'alumnat és el més important del procés pedagògic en la seva comprensió sistèmic, activa i en la unitat del 
cognitiu i l'afectiu. 

El nostre col·legi està obert a la societat, integrat en el projecte de la nostra ciutat, Castelldefels, treballem per 
projectes, per centres d'interès, investiguem, experimentem, pensem, ens divertim i ens emocionem. L'explicació 
i fonaments els trobareu en aquest PEC que volem  per a tots els membres de la comunitat educativa. 

2. Senyes d’identitat 

Som un centre privat concertat, laic, plurilingüe, mixt i d’integració. 

De dues línies des dels 3 anys fins als 16 anys. 

Les etapes són: 

 II Cicle d’Educació Infantil 

 Educació Primària 

 Educació Secundària 

S'ofereix una extensa varietat d’activitats extraescolars que complementen l'oferta educativa. 

Un Projecte Educatiu de Centre obert constantment a la renovació i la innovació, amb l'objectiu d'una millor 
educació i de la formació d'uns bons ciutadans compromesos amb la recerca d'una societat més justa i lliure per a 
tothom. 

 

3. Pilars del Projecte Educatiu de Centre 

 Apostem per una educació plural, respectuosa amb totes les creences i sensibilitats, integral, integradora i 
potenciadora de valors. 
 

 Creiem en l'atenció a la diversitat com un dels eixos fonamentals de l'educació, factor de cohesió i 
desenvolupament personal. Volem ser un centre de referència en l'atenció a l'alumnat. 
 

 Cimentem el desenvolupament de l'educació emocional: consciència i regulació emocional, autogestió, 
intel·ligència interpersonal, habilitats de vida i benestar. 
 

 Tenim una pedagogia activa i vivencial: 
o Experimentar, construir, pensar, parlar, escriure, dialogar són els infinitius que ens permeten viatjar pel 

país de l'aprenentatge. Un món que ens motiva per a conèixer persones, aprendre conceptes i sentir 
emocions. Això fa que cada dia faci de l'escola un dia especial. 

o El treball cooperatiu i col·laborador són els pilars de l'aprenentatge des de la individualitat de l'alumnat. 
o Pedagogia de l'enteniment i la comprensió mitjançant projectes. 
o L'avaluació és la forma de valorar el moment de l’aprenentatge de l'alumnat i un mètode perquè ell, 

dins d'aquest procés, aprengui on està, què se li demana i què necessita. 
o Sense perdre mai l'emoció per aprendre, apostem per la recerca de l’excel·lència com a repte de 

superació. 
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 Apostem pel plurilingüisme. El català és la llengua vehicular del centre des d'Educació Infantil. El castellà 
s'incorpora al cicle inicial. En acabar Secundària les dues llengües tenen el mateix nivell. Des de P3 s’introdueix 
l'anglès i des de 5è de Primària el francès. L'objectiu del centre és aconseguir el nivell B2 d'anglès i l’A2 de 
francès en acabar 4t ESO. 
 

 Gaudim amb les activitats artístiques i culturals integrades en el currículum. 
 

 Creiem en una escola verda que potenciï els valors de reduir, reciclar i reutilitzar. L'alumnat ha de formar-se 
com a ciutadà compromès amb la sostenibilitat. 
 

 Una alimentació sana forma part d’una educació en salut. Servim un dinar de qualitat, amb menús dissenyats 
per a una correcta alimentació i que permeti a l'alumnat conèixer i degustar una gran varietat de productes.  
 

 Considerem l'activitat física un baluard del procés de maduració de l'alumnat i l'introdueix en la cultura de la 
vida saludable. 
 

 Busquem alumnes solidaris i compromesos amb la societat. Participem en projectes solidaris que ens permetin 
transmetre valors universals i, alhora, ajudar col·lectius en situacions de risc.  

 

4. Marc Legal 

Aquest projecte s'adaptarà en cada moment a la normativa vigent. S'elaboraran les actualitzacions necessàries i es 
difondran entre els diferents agents de la comunitat escolar. 

En l'actualitat la normativa vigent és: 

 La Constitució Espanyola (1978) 
o Article 27.2 

 L’educació tindrà com a objecte el ple desenvolupament de la personalitat humana en el 
respecte als principis democràtics de convivència i als drets i a les llibertats fonamentals 

 La Llei Orgànica per a la millora de la qualitat Educativa 8/2013, de 10 de desembre (LOMCE) 
o Article 73.3 

 Les Administracions educatives potenciaran i promouran l’autonomia dels centres, de 
forma que els seus recursos econòmics, materials i humans puguin adequar-se als plans de 
treball i organització que elaboren, una vegada que siguin convenientment avaluats i 
valorats. Els centres sostinguts amb fons públics deuran rendir comptes dels resultats 
obtinguts. 

o Article 73.4 
 Els centres, en l’exercici de la seva autonomia, poden adoptar experimentacions, plans de 

treball, formes d’organització, normes de convivència i ampliació del calendari escolar o de 
l’horari lectiu d’àrees o matèries, en els termes que estableixin les Administracions 
educatives i dins de les possibilitats que permeti la normativa aplicable.... (inclosa la laboral, 
sense que, en cap cas, s’imposin aportacions a les famílies ni exigències per a les 
Administracions educatives). 

o Article 121.3 
 En el marc d’allò establert per les Administracions educatives, els centres establiran els 

seus projectes educatius, que deuran fer-se públics amb objecte de facilitar el seu 
coneixement pel conjunt de la comunitat educativa. Així mateix, correspon a les 
Administracions educatives contribuir al desenvolupament del currículum afavorint 
l’elaboració de models oberts de programació docent i de materials didàctics que atenguin 
les diferents necessitats de l’alumnat i del professorat. 
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o Article 121.8 
 El projecte educatiu dels centres docents amb especialització curricular deurà incorporar 

els aspectes específics que defineixin el caràcter singular del centre. 
o Article 122.bis 3 

 La realització de les accions de qualitat educativa estarà sotmesa a rendició de comptes pel 
centre docent.  

Suposarà l’especialització dels centres docents, el projecte educatiu de qualitat que podrà 
comprendre, entre d’altres, actuacions tendents a l’especialització curricular, a 
l’excel·lència, a la formació docent, a la millora del rendiment escolar, a l’atenció de 
l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu o a l’aportació de recursos didàctics 
a plataformes digitals compartides. 

 

 La Llei 12/2009 , de 10 de juliol, d'educació (articles 91-95). 
o Article 91. Projecte educatiu 

1. Tots els centres vinculats al Servei d’Educació de Catalunya han de disposar de 
projecte educatiu. En el marc de l’ordenament jurídic, el projecte educatiu, que és la 
màxima expressió de l’autonomia dels centres educatius, recull la identitat del centre, 
n’explicita els objectius, n’orienta l’activitat i hi dóna sentit amb la finalitat que els 
alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu. El 
projecte educatiu incorpora el caràcter propi del centre. 

2. El projecte educatiu contribueix a impulsar la col·laboració, entre els diversos sectors 
de la comunitat educativa i la relació del centre amb l’entorn social, i ha de tenir en 
compte, si n’hi ha, els projectes educatius territorials. 

3. Per a definir el projecte educatiu s’han de valorar les característiques socials i culturals 
del context escolar i les necessitats educatives dels alumnes. 

4. El projecte educatiu ha de contenir, com a mínim, els elements següents: 

a) L’aplicació dels criteris d’organització pedagògica, les prioritats i els 
plantejaments educatius, els procediments d’inclusió i altres actuacions que 
caracteritzen el centre. 

b) Els indicadors de progrés pertinents. 

c) La concreció i el desenvolupament dels currículums. 

d) Els criteris que defineixen l’estructura organitzativa pròpia. 

e) El projecte lingüístic, d’acord amb les determinacions del títol II, que es 
concreta a partir de la realitat sociolingüística de l’entorn. 

f) El caràcter propi del centre, si n’hi ha. 

5. El centre, en exercici de l’autonomia de què gaudeix, pot incorporar al projecte 
educatiu, a més dels elements a què fa referència l’apartat 4, tots els altres aspectes 
que, d’acord amb la definició del projecte de l’apartat 1, consideri convenients. 

6. El projecte educatiu ha d’estar a disposició de tots els membres de la comunitat 
educativa. 

7. El Departament ha de prestar als centres el suport necessari per a elaborar el projecte 
educatiu, ha de promoure la coordinació entre els projectes educatius de centres que 
imparteixen etapes successives a un mateix grup d’alumnes i ha de vetllar per garantir-
ne la legalitat. 
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8. El projecte de direcció dels centres públics ha de desenvolupar el projecte educatiu, 
d’acord amb el que estableix l’article 144. 

o Article 92. Aplicació del projecte educatiu 

1. Els centres que presten el Servei d’Educació de Catalunya poden, en exercici de 
l’autonomia de què gaudeixen, establir acords de corresponsabilitat amb 
l’Administració educativa amb l’objectiu de desenvolupar l’aplicació del projecte 
educatiu. 

2. Els centres educatius han de retre comptes a la comunitat escolar i a l’Administració 
de llur gestió, dels resultats obtinguts i de l’aplicació dels acords de corresponsabilitat. 

o Article 95. Règim jurídic dels projectes educatius  dels centres privats sostinguts amb 
fons públics 

1. Correspon als titulars dels centres privats sostinguts amb fons públics aprovar el 
projecte educatiu del centre, havent escoltat el consell escolar. El claustre del 
professorat ha de participar en la formulació del projecte educatiu, d’acord amb el que 
estableixin les normes d’organització i funcionament del centre. 

2. Els titulars dels centres privats sostinguts amb fons públics han de posar el projecte 
educatiu a disposició de l’Administració educativa, als efectes del que estableix l’article 
91.6. 

5. Descripció del col·legi 

5.1 Context social i cultural 

El Col·legi es troba al municipi de Castelldefels, a la comarca del Baix Llobregat , al barri dels Canyars. El barri s'ha 
anat desenvolupant pràcticament al temps que el Col·legi, situat en el seu inici entre camps de conreus i les 
distintives masies, donant pas a un barri de construcció moderna on s'han anat integrant pisos i urbanitzacions. 

El nou barri dels Canyars està format per famílies treballadores de classe mitja. La nostra escola absorbeix gran part 
dels infants d’aquesta zona. La densitat de població és alta, té molta vida comercial, bona comunicació amb línia 
d'autobusos i equipaments municipals. Destaca el Centre Cívic Frederic Mompou que engloba: un casal de joves i 
de gent gran, una associació d'artistes urbans, una associació juvenil audiovisual i serveis, entre d'altres, 
d'assessorament i d’orientació a joves i dones. 

El nostre entorn també es caracteritza per estar envoltat de zones verdes amb parcs infantils, on hi ha ubicat el 
Camp Esportiu Municipal els Canyars. Aprofitem, també, serveis municipals com la Biblioteca i el Teatre del municipi. 

L’alumnat del Col·legi Frangoal són nens d’edat compresa des dels 3 anys fins als 16 anys. La procedència familiar 
de 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. 

El col·legi està format per un gran edifici a quatre carrers, General Castaños, Ronda Ramon Otero Pedrayo, General 
Palafox i Carrer Mollet. 

Dins de l'arquitectura de l'edifici podem  diferenciar dos grans blocs, que corresponen un a l'Educació Infantil i un 
altre a la Primària i Secundària. 

Tots els espais són amplis i lluminosos, adaptant-se a les necessitats pedagògiques que han d’acollir. 

L'espai destinat a l’Educació Infantil queda aïllat en el dia a dia de la resta de les etapes i això permet que els nens 
puguin tenir un espai més protegit i acollidor. A l’interior de les aules trobem els lavabos, els racons per a cada una 
de les activitats, com l’English Corner, el racó de les joguines, el racó de la natura, etc. Totes les aules compten amb 
pissarres digitals i recursos multimèdia. 
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Tenim dos patis, un per als alumnes de P3 i P4 i un altre per als de P5. La seva superfície està recoberta per evitar 
caigudes i cops. Les activitats de psicomotricitat es realitzen al gimnàs de l’escola. 

A l’edifici d’Educació Primària i Secundària trobem els espais comuns de tota l’escola a la planta baixa, com la 
recepció, la secretaria, la direcció, les sales de professors, la biblioteca, la sala d’audiovisuals, l’aula d’acollida, la 
cuina i el menjador. L’Educació Primària ocupa dos pisos de l’edifici i Secundària n’ocupa un tercer pis. 

Les aules de Secundària són àmplies i lluminoses, amb els  equipaments tecnològics adients per al desenvolupament 
de l’activitat del ensenyament–aprenentatge. 

5.2 Breu història 

Al gener de 1979 van estrenar aquest edifici els alumnes del col·legi Ave Maria que, fins a aquell moment i des del 
1975, ocupaven unes antigues instal·lacions en un bloc de veïns del carrer Agustina d’Aragó i carrer Huelva de la 
nostra ciutat. 

Anys més tard, va passar a denominar-se col·legi Frangoal, en record del seu fundador, el senyor Francisco González 
Alcázar, per decisió de la seva filla Mª Carmen González Gómez que va ésser la titular i que el va dirigir fins a l’any 
1995, moment en el qual es va fer càrrec de la direcció el senyor José Gallego Monteserín. 

L’any 2008 la titularitat i la direcció va ser assumida pel senyor José Gallego Monteserín i el col·legi va passar a 
denominar-se Col·legi Frangoal Centre d’Ensenyament, SL. 

Al llarg dels anys, el centre es va remodelant i va adaptant les seves instal·lacions a tot allò que es necessita. Es va 
construir un gimnàs, una cuina, calefacció a tot l’edifici, noves aules d’informàtica …  

Al curs 2003/04 el centre va donar una nova empenta. Es va modernitzar i va ampliar les seves instal·lacions. Es va 
construir un nou edifici per a l’Educació Infantil. Les seves instal·lacions són modernes, amb lavabos dins totes les 
classes, perquè siguin més còmodes i confortables. A més, aquest nou edifici està dotat de lavabo per a 
discapacitats i dos amplis patis, amb mobiliari adient per a la seguretat de l’alumnat d’aquesta etapa. 

A data d’avui, el centre compleix amb tots els requisits que contempla la normativa vigent, pel que fa a mesures de 
seguretat, com portes i mànegues antiincendis, ascensor, eliminació de barreres arquitectòniques, DEA... Totes les 
aules de l’edifici són àmplies, lluminoses i es van incorporant nous elements tecnològics com pissarres digitals, 
canons d’última generació, dues aules d’informàtica que es van actualitzant d’acord als avenços actuals.  

Tot això, sense oblidar-nos que el nostre primer objectiu és, per davant de tot, els nostres alumnes. Intentem fer 
cada dia homes i dones de bé que sàpiguen afrontar els nous reptes que la vida els depari. 

5.3 Filosofia de centre 

5.3.1 Les nostres fonts 

El col·legi ha engegat una renovació pedagògica important en els últims anys, fruit del canvi de paradigma educatiu 
que les famílies, la societat i els estaments oficials promouen i del qual som fervents seguidors. 

Frangoal ha tingut sempre una reputació d'escola basada en l'atenció al seu alumnat, amb una dedicació envejable 
cap a les famílies i un compromís amb el barri dels Canyars que l'envolta. 

Els nostres excel·lents resultats acadèmics han passat de basar-se en el model “magistrocentrista” (mestre model 
a imitar i organitzador de continguts) i l’enciclopedisme (la rigidesa del currículum) a un model basat en la 
manipulació i l'experimentació. 

Aquest canvi ha estat dissenyat de manera no traumàtica per a les generacions que l’han trobat  a meitat de la seva 
vida escolar, però sí ha estat radical pel que fa a les promocions que han començat aquests darrers anys on, de 
forma inicial, es crea un esperit de gaudir aprenent. 

El model ensenyament-aprenentatge centrat en l'alumnat, en els seus interessos i en la seva individualitat neix amb 
l'Escola Nova de Rosseau (1712-1778): busca que els alumnes es converteixin en els agents actius del canvi, 
protagonistes del seu propi procés d'aprenentatge a través de la socialització, el treball cooperatiu i col·laborador. 
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La idea del mestre com a eix central del procés ha quedat desfasada, es necessita una visió més àmplia on l'alumnat 
obtingui un coneixement global i no parcel·lat en àrees, un coneixement competencial. 

Aquest principi fundacional de la Nova Educació va ser interpretat de diferents maneres i creant varietat de models. 
Tenim exemples com Maria Montessori (1870-1952), Escola Summerhill de A.Ş. Neill (1183-1973) o la Institució 
Lliure d’Ensenyament (ILE) de Giner de los Ríos (1839-1915). 

Al nostre país acostumem a buscar sempre referents externs i oblidem els bons referents de la nostra terra. Un 
exemple clar són els valors proposats per l'ILE encara vigents: 

 Una educació com a funció social: projectes educatius a l'abast del major nombre de persones. 

 Llibertat de càtedra: el docent explica des de la llibertat, basant-se en els principis de respecte i 
compromís amb els seus alumnes. 

 Acostament vivencial: avui alguns anomenen educació a les emocions. 

 Sortir de l'aula per interactuar: aprenentatge manipulador i experimental. 

 Formació de persones lliures: sense imposicions de doctrina, fomentant l'esperit crític i de reflexió. 

El professor Xavier Melgarejo i Draper (17-5-63 20-02-17), referent i estudiós del sistema finlandès, explica que 
l'èxit del sistema educatiu finlandès està en tres elements: 

 El valor de la lectura. 

 L'estima a la infància. 

 La preparació del Professorat. 

Afegeix que la responsabilitat de l'educació rau en tres engranatges: la família, l'escola i la societat. 

Salvador Cardús i Ros (12-6-1954) ens situa a l’educació actual i ens presenta la següent reflexió: 

“Educar en temps d’incertesa.  

¿Es pot educar sense saber a on va la Societat en nom de  la qual i per la qual s’educa? Si el futur ha arribat 
a tal punt d’incertesa que no és fàcil fer pronòstics ni tan sols a un any vista – així  ho ha demostrat d’una 
manera dramàtica i definitiva la recent crisi-. ¿Com podem determinar les necessitats educatives d’unes 
noves generacions, el món de les quals és tan obert que ni tan sols encertem a imaginar-nos-el? No en va, 
educar prové del llatí educere, que deriva de ducere, que significa conduir. Així ¿és possible conduir a algú 
sense saber a on el portem i a on anirà?”. 

Ferran Ruiz Tarragó (Mataró desembre 1950) ens il·lustra sobre el concepte d’ innovació: 

“L’envergadura d’aquest repte és enorme. Ho és per als professors, que han d’analitzar els models, els 
suposats implícits i les rutines que condicionen les seves pràctiques docents, expandir els seus 
coneixements, col·laborar i aprendre en equip i, a la vegada, fer-se corresponsables de les decisions, dels 
resultats i dels inevitables ajustos sobre la marxa, amb el consegüent augment de la seva càrrega de 
treball. 

El repte és potser més important per a uns directius escolars sobre els quals, a més de gestionar el dia a 
dia, recau la responsabilitat de mirar endavant i proposar opcions de futur, construir una visió compartida 
clara per a tots i prendre decisions que aconsegueixin resultats satisfactoris, refermant al mateix temps 
l’acció de conjunt i els canals de comunicació amb la comunitat educativa. Així mateix han d’actuar sabent 
que la pressa és enemiga del rigor i del treball profund i profitós de docents i alumnes. Concebre la 
innovació com una disciplina de desenvolupament de capacitats a llarg termini és la manera més segura 
d’evitar confondre moviment amb progrés i de proporcionar al canvi educatiu la solidesa i la dimensió 
institucional que necessita.” 

Aquests principis filosòfics i metodològics no són per a nosaltres una barrera rígida i inamovible. Sabem que la 
societat segueix canviant, evoluciona i nosaltres ho farem amb ella com un agent més del canvi. 

També som conscients que el sector educatiu ha patit un esdevenir de modes i canvis sense cap tipus de base que 
ha portat a tenir certa por o ressentiment al procés lògic de l’evolució metodològica. 

El nostre centre intenta dur a terme una contínua renovació i formació de tots els membres de la comunitat, per 
introduir els últims avenços pedagògics contrastats que es produeixen tant dins com fora de les nostres fronteres. 
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Aquesta absència de doctrina o ideologia rígida ens permet renovar un projecte educatiu viu per a un món educatiu 
heterogeni i complex, una societat molt més plural que no s'ajusta al vell paradigma educatiu. 

5.3.2 Qui som 

Frangoal és un centre amb 41 anys d’història. Ha estat i és un projecte de vida per moltes  generacions d’alumnes, 
famílies i personal del centre. 

Tots els que formem la gran comunitat educativa Frangoal creiem que l'educació necessita un nou plantejament. 
Som conscients que la inestabilitat de lleis educatives del nostre país no és el millor terreny per a consolidar un 
sistema educatiu estable. Fem nostres les paraules de Ferran Ruiz Tarragó: 

 “L’interès compartit per molts ensenyants i pares de disposar d’un sistema que respongui millor a les 
necessitats d’alumnes i fills fa, al mateix temps indispensables, tant la mirada llunyana i l’especulació 
intel·lectual sobre futurs educatius com la labor pràctica i concreta de construcció de noves realitats i de 
transformació de les existents”.  

Som conscients que els canvis legislatius modulen el dia a dia de l'escola, però no poden canviar la nostra manera 
humanista d'entendre l'educació. L'alumnat, entès com a individu, és el centre de l'aprenentatge i del nostre 
enfocament educatiu. No podem crear comunitats si no potenciem els talents de cada individu. 

La idea anterior queda sintetitzada en el lema del nostre centre: Formem persones. Compartim il·lusions. 

Aquest lema és una càrrega de profunditat en els sistemes clàssics unidireccionals professor-alumne, on la 
individualitat no té un caràcter significatiu. El tracte personal, el conèixer les necessitats, les il·lusions, els somnis, 
les vivències, els fracassos, les emocions dels nostres alumnes és la millor eina per poder-los oferir un entorn 
confortable on aprendre sigui divertit, amigable, necessari i imaginatiu. 

Ens volem destacar per bolcar-nos en cada alumne perquè cadascú és diferent. Parlem de Projecte Individualitzat 
quan un alumne necessita un reajustament metodològic de major o menor grau, però ¿no són tots els alumnes els 
que necessiten un projecte individualitzat?, ¿no són tots els alumnes els que, segons les seves predisposicions 
genètiques, socials, culturals o socials, tenen un ritme diferent? 

Aquest és el repte que, com a professionals, acceptem any rere any. Quan, abans de començar l'escolarització, 
parlem amb els pares dels futurs educands de P3, els diem que no és important si el seu fill va néixer al gener o al 
desembre. Ells s’estranyen. 12 mesos a aquesta edat és molt important. És cert, per això, que els pares són els 
primers que han de comprendre que el seu fill anirà a un ritme diferent dels seus companys, ni més ràpid, ni més 
lent, diferent. Simplement el ritme que marca el seu procés de maduració com a individu. El repte és nostre, en 
aquest cas, l'educador d'infantil que tindrà una classe amb 25 ritmes, tants com individus. 

I, quan creixem, el procés és el mateix, el repte continua. No podem deixar de lluitar per l'individu adduint la 
pandèmia de l'educació, l'anomenat currículum. 

Quan ja tenim una edat fora del circuit escolar, tots parlem d'aquells continguts que mai ens van servir per a res. 
Per exemple: el Teorema de Tales, cèl·lules eucariotes, sintagma nominal, fins i tot els avis parlen dels “reis gots”. 
És un raonament del qual podem discrepar, però ningú es queixa d'aquells coneixements que li van facilitar la vida, 
que li van servir per poder comprendre el món que els envoltava. Per a nosaltres, la gran diferència és transmetre 
un coneixement competencial o enciclopèdic i ambdós poden, fins i tot, ser compatibles. 

Entenem per coneixement, no un principi sinó un fi, alguna cosa útil i duradora per a cada individu. La diversitat 
d'alumnes ens portarà a entendre que aquest concepte de coneixement existeix en funció de cada individu, de les 
seves possibilitats i del grau d’excel·lència per assolir. 

El nostre objectiu final és doble: 

 Individual: donar a l'alumne les bases per ser feliç, dotar-lo d'eines per desenvolupar el seu pensament 
crític, incentivar la seva autoestima i la necessitat d’aprendre. 
 

 Social: crear ciutadans implicats en la millora d'una societat on ells siguin agents del canvi, motivats per 
aconseguir una societat justa, empàtica, acollidora, solidària. 
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5.3.3 Valors del centre 

Pensem que un centre educatiu no pot fonamentar el seu projecte educatiu en millors valors que els descrits en la 
Declaració Universal dels Drets Humans, aprovats el 10 de desembre de 1948, tot i que, lamentablement, encara 
no sigui un document obligatori o vinculant. 

L'altra font d'inspiració és la Declaració dels Drets de l'Infant, tractat internacional aprovat el 20 de novembre de 
1959, de manera unànime, però trepitjats avui dia en la totalitat de continents. 

Aquests valors són treballats de forma transversal i són la base dels temes del nostre pla de tutories. 

AMOR I COMPRENSIÓ 

Els nens necessiten amor i comprensió. Créixer a l'empara i protecció de la família. És transcendental per nosaltres 
que la relació família-escola es basi a crear aquest lloc d'acollida i estima. No només per a les edats inicials, també 
en l'adolescència on moltes vegades oblidem demostrar aquests valors o sentiments. 

RESPONSABILITAT 

Hem de desenvolupar les seves aptituds i fomentar el seu esperit crític. D'aquesta manera crearà el seu sentit de 
responsabilitat moral i social: un membre útil de la societat. 

TOLERÀNCIA 

Aprenem a respectar de forma més íntegra l’altre, les seves idees, creences religioses, independentment de les 
nostres. Això significa reconèixer les diferències entre els éssers humans per qüestions de sexe, cultura, religió o 
maneres de fer. 

LLIBERTAT 

Tot ésser humà té la llibertat per triar i, alhora, ha de ser conseqüent amb les seves decisions. Les decisions 
comporten la responsabilitat amb ell mateix i amb el seu entorn. La llibertat porta en si mateixa la responsabilitat. 

FEINA BEN FETA 

Incentiven la bellesa en tot el que ens envolta, entesa com a benestar emocional. Gaudim dels espais i els ambients 
harmònics, el gust per les coses ben fetes, ben presentades. 

5.3.4 Trets d'identitat 

El signe més significatiu de la nostra identitat és la idea de treball en Comunitat. Comunitat som tots els que tenim 
relació amb el centre: alumnes, pares i mares, claustre de professors, personal d’administració i serveis, monitors 
d'activitats extraescolars, AMPA, exalumnes, empreses de servei relacionades amb el centre ... Tots estem en la 
tasca d'educar i formar els alumnes. Som un equip. 

La tasca formativa es produeix dins i fora de l'aula, a les activitats extraescolars, a les excursions, a les colònies i 
viatges. L'educació es realitza en el dia a dia i amb l'objectiu de preparar-los per a una vida plena. 

Formem part d'una comunitat més gran al barri dels Canyars i del Projecte Escolar de Castelldefels. Els nostres 
alumnes es formen per a un món globalitzat, sense fronteres, amb ganes d'aportar els seus talents i d'aprendre de 
la resta. 

Aquesta globalització ens fa potenciar l'ús i aprenentatge de les llengües com un instrument necessari per a la 
comunicació humana. Un recurs que obrirà les nostres ments a altres cultures, altres formes de fer i de pensar. 
Busquem crear entorns que portin les realitats d'aquests països de parla anglesa i francesa a les nostres aules. 
Utilitzem les noves tecnologies per a reforçar l'expressió oral, la comprensió i l'expressió. 

Experimentem, observem, fem hipòtesi, manipulem i comprovem tot allò que l’alumnat raona a partir de les seves 
vivències. Ens fem preguntes com: sura o s’enfonsa? Anem al laboratori per jugar amb les rampes, l’aigua, les 
llanternes, les transparències, les lupes, els microscopis. Creem un esperit d’investigació. Aprenen per què vivim el 
procés, per què expliquem a la resta què hem fet i què hem descobert. 
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La nostra ciutat, Castelldefels, va ser seu olímpica a les Olimpíades de Barcelona de 1992, per la qual cosa l'esperit 
olímpic impregna la nostra manera de ser i viure. Aquesta vivència esportiva es reflecteix en l'activitat física que 
ajuda els alumnes a comprendre el seu propi cos, les seves possibilitats, dominar diferents activitats corporals i 
esportives, gaudir amb la superació personal i el treball d'equip, la satisfacció de saber guanyar i encaixar el resultat 
advers; consolidar hàbits, valors i actituds que fomentin el seu concepte de vida sana, higiene i qualitat de vida. 

El planeta és de tots i tots l'hem de cuidar. Els alumnes aprenen que la millor acció per conservar la natura és reduir, 
reutilitzar i reciclar tots els recursos, no contaminar i utilitzar les energies de forma adequada …   

Els alumnes, una setmana al trimestre, formen part de la patrulla verda: els nostres ecologistes en acció. 
S'encarreguen que tots complim l'objectiu de ser solidaris amb el medi ambient.  

L’hort escolar és un excel·lent recurs. L’alumnat viu múltiples experiències sobre el seu entorn natural, posa en 
pràctica actituds i hàbits de cura i responsabilitat mediambiental; experiències interessants per al desenvolupament 
de les capacitats fonamentals en Educació Ambiental.  

El 13 de març de 2012 a Estrasburg, el Parlament Europeu va adoptar un programa per potenciar els escacs a l'escola. 
Concentració, memòria, capacitat de decisions, pensament analític i afany de superació són algunes de les 
capacitats que es poden adquirir o reforçar amb la pràctica periòdica dels escacs i permetre traslladar aquestes 
habilitats a la resta d'àrees de coneixement. A més de l'avantatge que aporten els escacs a la plasticitat cerebral de 
l'alumnat, l’ajudarà a una més fàcil resolució de problemes; i a més potencia la transmissió de valors. L'alumne 
aprèn a respectar les normes, les idees dels altres, a ser més tolerant, una mica més humil, etc. Comencem des de 
P3 i culmina el projecte en 6è de Primària. Tots els cursos es fan en anglès amb la finalitat d'aconseguir el major 
grau de transversalitat. 

Llegir és gaudir, somiar, viatjar, aprendre, compartir somnis... Sempre ha estat una tasca difícil crear lectors, gent 
que s'apassioni per la lectura. Obrir aquest món màgic on el lector  s'embarca en una història i et deixa la llibertat 
de ser tu el que imagina l'escenari, els personatges, les seves emocions ... Saber llegir és fonamental per a 
comprendre qualsevol text de qualsevol disciplina. Molts alumnes pateixen en alguna àrea perquè no entenen el 
text, les preguntes que se'ls fa. Aquest motiu va decidir la creació de dos projectes per fomentar el plaer per la 
lectura i la comprensió lectora: gaudim de la lectura i Padrí Lector. 

Gaudim de la lectura a l'escola durant mitja hora. Tots els dies, alumnes i professors, dediquen mitja hora a una 
lectura tranquil·la i reposada. No importa si llegim còmics, revistes, poesia, text científic, novel·la, terror...  

El Padrí Lector és una activitat que realitza l’alumnat de 5è i 6è de Primària i els infants de P5 d'Educació Infantil i 
1r d’Educació Primària. Com indica el nom, un alumne acompanya un nen en el seu inici a la lectura durant una 
hora setmanal al llarg de dos cursos. L’alumne gran se sent el pilot i el petit el grumet. Tots dos naveguen pel món 
de les lletres i es creen vincles de afecte, companyonia i protecció entre ells. 

Volem que el nostre professorat tingui un clima de treball i convivència basat en unes relacions de cordialitat i un 
ambient agradable. Un pla de formació permanent i extens que garanteix l'actualització constant i ajuda a mantenir 
una visió àmplia, crítica i autoavaluativa del seu treball diari. 

Els nostres colors són els de l'entorn que ens envolta. El blau del mar Mediterrani que banya les nostres platges, el 
verd del Parc del Garraf que ens envolta i el blanc significant, aquest gran quadern blanc que cadascú de nosaltres 
anirà omplint de dibuixos i escrits d'emoció. 

5.3.5 Principis pedagògics 

El nostre sistema educatiu manté un model creat al segle XVIII, basat en dos principis bàsics: la il·lustració i la 
preparació d’individus per a la nova revolució industrial. 

Aquest sistema fins als nostres dies ha patit petits canvis cosmètics, noves etiquetes als mateixos processos. Han 
estat escassos els canvis metodològics, però mai a nivell global. 
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No cal submergir-se en profunds estudis per veure que la societat actual, la societat del segle XXI, dista molt de la 
societat del segle XVIII. El paper de la dona, de la família, de les comunicacions, de les relacions interpersonals, els 
treballs que es realitzen avui dia... Tot és diferent, però l'educació no? 

Tots assumim que hi ha en marxa un canvi de paradigma, però tots tenim por al canvi: els governs, la societat, 
l'escola, les famílies i els alumnes. Tots veiem que hem de canviar. 

Frangoal porta interioritzant un procés de reflexió, d'anàlisi profund dels seus valors, de les seves fortaleses i dels 
seus punts necessaris de millora. Fruit d'això és aquest PEC. Les nostres bases del canvi es fonamenten en els 
següents principis pedagògics: 

5.3.5.1 Educació integral 

En els valors del centre ja parlàvem que una de les nostres fonts és els drets humans; per això, el principi d'una 
educació integral com es diu en l'apartat 33: 

33 La Conferència Mundial de Drets Humans reitera el deure dels estats, explicitat en la Declaració 
Universal de Drets Humans, al Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals i en altres 
instruments internacionals de drets humans, de canalitzar l'educació de manera que s'enforteixi el 
respecte dels drets humans i les llibertats fonamentals. La Conferència destaca la importància 
d'incorporar la qüestió dels drets humans en els programes d'educació i demana als Estats que 
procedeixin en conseqüència. 

En l’apartat 79 diu: 

Els Estats han de tractar d'eliminar l'analfabetisme i han d'orientar l'educació cap al ple desenvolupament 
de la personalitat humana i l'enfortiment del respecte dels drets humans i les llibertades fonamentals. 
La Conferència Mundial de Drets Humans demana a tots els Estats i institucions que incloguin els drets 
humans, el dret humanitari, la democràcia i l'imperi de la llei com temes dels programes d'estudi de totes 
les institucions d'ensenyament acadèmica i no acadèmica. 

Aquesta visió fa veure a l'alumne sota moltes dimensions, no únicament des de la dimensió academicista del 
sistema anterior. Hem de formar els alumnes en la visió de les múltiples intel·ligències que desenvolupa Howard 
Gardner. Si busquem intel·ligència al diccionari veiem que la va definir com “Capacitat d'entendre o comprendre, 
capacitat de resoldre problemes; coneixement, comprensió, acte d'entendre”. 

Amb aquesta definició, qui és més intel·ligent Albert Einstein o Pablo Picasso? Joaquim Sorolla o Charles Chaplin? 

Durant anys hem diferenciat talent i intel·ligència. Al diccionari es defineix talent com: “Intel·ligència (capacitat 
d'entendre), aptitud (capacitat per a l’exercici d'alguna cosa); persona intel·ligent o apta per a determinada 
ocupació”. 

Entenem que no hi ha diferència, la matemàtica és tant talent com intel·ligència d’igual manera que ho és la música. 

La manera de gestionar les intel·ligències múltiples la fem utilitzant l'aprenentatge basat en projectes, on l'alumne 
és el nucli de l'aprenentatge amb sentit, buscant la seva màxima participació i desenvolupant la seva capacitat 
crítica. 

5.3.5.2 Educació inclusiva 

No podem fer una societat justa i equilibrada sense comptar amb tots. Aprendre a viure junts sense discriminacions 
és essencial per formar ciutadans que assumeixin com a seus els valors de la pluralitat. 

Aquest procés d'inclusió no seria possible sense una aposta clara i rotunda pel nostre Departament d'Orientació 
que atén el nostre centre l'atenció a la diversitat en totes les seves facetes. Els professionals que el formen ens 
ajuden a tots a entendre com integrar les individualitats en les diferents activitats educatives. Donant suport als 
alumnes i a les famílies, fent de guia en un procés on no estan sols; al capdavall, tots som diferents. 

5.3.5.3 Educació plural 

El nostre centre, com hem definit, és laic, com a expressió de respecte per totes les creences religioses, però no 
assumint cap com a pròpia. 
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La legislació educativa estableix com assignatura l'ensenyament confessional o una alternativa a aquesta, opció 
triada pel centre per al desenvolupament d'una educació en valors universals. 

Som afortunats a tenir una comunitat educativa on convivim fins a cinc cultures religioses, més de 20  nacionalitats 
i es parlen 32 llengües. Som un exemple del que significa la interculturalitat. 

L'absència d'un model exclusiu d'identitat facilita el desenvolupament d'un esperit crític que li permet qüestionar, 
des del respecte, tot dogma, principi o norma que se li ofereix. La crítica assumeix que davant una situació pot 
haver diverses solucions. La visió de l'alumne ha de ser polièdrica, comprenent que la mateixa situació pot observar-
se des de diferents vèrtexs i d'aquesta manera obtenir diferents solucions. Ja deia Ramón de Campoamor “Res és 
veritat ni mentida / tot és segons el color / del vidre amb el qual es mira. 

5.3.5.4 Educació activa 

El 1929 Manuel Bartolomé Cossio, un dels nostres més destacats pedagogs, afirmava: 

"Algú ha dit que la més sàvia lliçó neix morta quan no va sol·licitada per la curiositat del nen; i jo afegiré 
encara que no hi ha resultat positiu, si el nen no crea i investiga per si. Col·loqueu-lo realment davant 
l’espectacle que voleu que li impressioni; que segueixi de prop, per exemple, la construcció d’un objecte 
important, el moviment d’una fàbrica, l’aspecte de les feines del camp o dels fenòmens celestes, i no 
anticipeu mai la conclusió; espereu sempre que ell la descobreixi i deixeu-li la iniciativa i el plaer de la seva 
obra". 

Encara que també va afirmar en 1883: 

"L’educació integral és un d’aquests principis que, en teoria, ha passat ja a ser evident, encara que tot just 
si s’albira el camí perquè pugui arribar a ser un fet”. 

Avui parlem de treball manipulador, competencial i per projectes com si fos una cosa nova. Ja hi ha molta tradició 
i bibliografia que dóna suport a aquest canvi, però, ratificant en Cossio, no s'albirava el canvi. 

Nosaltres vam començar, ja fa anys, aquesta transformació on el centre de l'univers escolar ha deixat de ser el 
mestre perquè passi a ser l'alumne. Realment és un canvi molt dràstic. Imagineu a Copèrnic afirmant que la Terra 
no és el centre del món, sinó el Sol. El nostre Sol és l'alumne. 

L'alumne es converteix en l'investigador de les ciències, l'arqueòleg, el pensador i analitzador de la història, el 
creador de la literatura. 

Aquest procés ens porta a integrar procediments que no són exclusius d'un àrea, les històriques matèries són 
metodologies transversals que abasten diferents àmbits. 

El mètode que utilitzem són els projectes, tant per al treball cooperatiu com col·laborador. 

El final de tot aquest procés s'ha d'avaluar, però no com una avaluació resultadista i únicament qualificativa. Per a 
l'estudiant l'avaluació ha de ser: formativa, formadora i motivadora. 

Al mestre l’avaluació li permet: conèixer el ritme d'aprenentatge de l'estudiant, diagnosticar el seu nivell 
d'aprenentatge, pronosticar, qualificar i mantenir informats a totes les parts interessades en el procés (pares i 
mares, com també el Departament d'Ensenyament). 

Utilitzem per tant una avaluació contínua, entesa com una avaluació durant tot el procés. No creiem en una 
avaluació rígida i basada únicament en els clàssiques probes. 

Explicitem els objectius als alumnes perquè ells formen part del procés d’avaluació. És essencial que ells mateixos 
s'autoavaluïn, els ajudin a saber què li van demanar, quin nivell ha assolit i què poden fer per millorar. 

Les rúbriques ens permetran en moltes ocasions portar de forma pràctica el sistema d'avaluació que hem definit 
com del centre. 

5.3.5.5 Educació emocional 

Creiem que a l'escola es pot aprendre i ser feliç, estar bé amb tots els que t'envolten. Hem d'aprendre a desenvolupar 
les nostres habilitats emocionals. 
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Aquestes habilitats emocionals s'agrupen en quatre blocs: 

 La consciència d'un mateix: és la capacitat de reconèixer un sentiment en el mateix moment en què 
apareix. Requereix estar atents als nostres estats d'ànim i reaccions (pensament, respostes fisiològiques, 
conductes manifestes ...) i relacionar-les amb els estímuls que les provoquen. L'expressió voluntària de 
diferents emocions, la seva dramatització és una forma de aprendre-les. 

 L'autoregulació: quan tenim consciència de les nostres emocions hem d’aprendre a controlar-les. No es 
tracta de reprimir-les, ja que tenen una funció, sinó d’equilibrar-les. No hem de controlar que no apareguin, 
sinó controlar el temps que estem sota el seu domini. La capacitat de tranquil·litzar-se un mateix és una 
habilitat vital fonamental i s'adquireix com a resultat de l'acció mediadora dels altres. 

 La motivació: és la força de l'optimisme, imprescindible per aconseguir fites importants. Està relacionada 
amb diversos conceptes psicològics com el control d'impulsos (capacitat de resistència a la frustració, 
d'ajornar la gratificació), la inhibició de pensaments negatius (per afrontar amb èxit reptes vitals), l'estil 
atribucional d'èxit i fracàs, l'autoestima (expectatives d'autoeficàcia) ... 

 L’empatia: és l'experimentació de l'estat emocional d'una altra persona; la capacitat de captar els estats 
emocionals dels altres i reaccionar de forma apropiada socialment. Té dos components: l'afectiu i el cognitiu. 
El component afectiu pot ser suficient, els nens petits són un exemple d'això. En canvi, el cognitiu únicament 
no és suficient. 

5.3.5.6 Educació ecològica 

Definir un centre com a Escola Verda és un projecte de vida. No és tenir cura d'un hort o reciclar piles, vol dir 
assumir, com a pròpia, la responsabilitat de mantenir i lluitar per un planeta més sostenible. La declaració de Rio 
de Janeiro sobre el Medi Ambient i el desenvolupament indica: 

“PRINCIPI 21: s'hauran de mobilitzar la creativitat, els ideals i el valor dels joves del món per aconseguir 
una aliança mundial orientada a aconseguir el desenvolupament sostenible i assegurar un millor futur per 
a tots ". 

Identificant-nos amb aquest projecte participem en el Projecte Escola Verda. L'objectiu és inserir com a eix 
transversal de l'educació el concepte d’educació ecològica. Cada any es redacta un Pla d'acció Anual on es 
programen els objectius a tractar durant aquest curs. Reduir, Reciclar i Reutilitzar són els pilars bàsics del nostre 
projecte educatiu i les campanyes de sensibilització són constants i permanents.  

5.3.5.7 Educació creativa 

"L'escola mata la creativitat" diu alarmantment Ken Robinson i malauradament ha estat així durant anys. Només 
valoràvem els resultats acadèmics. 

Avui introduïm conceptes com emprenedoria i pensament divergent, consistent en alternatives creatives i diferents 
per a la resolució de problemes.  

L'alumne no és un magatzem que anem omplint de conceptes. L’alumne ha d'investigar, qüestionar, plantejar, 
resoldre, preguntar, construir, innovar, emprendre i, tot això, ho aconsegueix utilitzant les seves capacitats de 
creació. Els ajudem a ser creatius i realitzar un  treball millor i més gratificant. 

6 Organització del centre 

La gestió en equip dóna riquesa a qualsevol treball pel fet que es conjumina un grup de persones. Aquesta 
metodologia necessària ha d'anar acompanyada d'un temps de reunió i reflexió. Aquest espai-temps fomenta el 
diàleg, l'intercanvi d'idees i la satisfacció de poder opinar i escoltar a tots en igualtat de condicions. 

El nostre organigrama tendeix a l’horitzontalitat, atès que tots tenim la mateixa llibertat d'opinar i aportar 
constantment punts de millora al projecte comú, i tendeix a ser concèntric perquè tots els diferents departaments 
organitzatius del centre conflueixen en un punt central, les idees desenvolupades en aquest PEC. 

Els docents s'agrupen en funció de les responsabilitats i diferents processos de treballs en Equips, Departaments i 
Comissions. 

Els alumnes s'organitzen al voltant del Consell d'Estudiants, òrgan de representació de tots els alumnes format pels 
delegats i subdelegats de Secundària i els delegats i subdelegats de 6è de Primària. Des d'aquest consell es visualitza 
les seves inquietuds, les seves preferències, els seus neguits, les seves motivacions i les seves propostes. 
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El Consell Escolar ha perdut bastant de les seves atribucions amb la LOMCE, però considerem que és un òrgan 
essencial en el funcionament del centre ja que representa tots els estaments que el conformem: alumnes, famílies, 
persona d’administració i serveis, professors, direcció i titularitat del centre. 

L'Associació de pares i mares (AMPA) és una manera de fomentar la col·laboració de les famílies en la vida escolar. 
Les seves propostes i les seves activitats complementen les que sorgeixin des de l'àmbit estrictament docent. 

El delegat o delegada de classe és l’enllaç entre els pares de la classe, els seus tutors i la junta de l’AMPA. 

El sistema de qualitat que estem implementant ens obliga a realitzar actes de totes les reunions i fer-los públics en 
cadascun dels àmbits de treball. La transparència reflecteix la qualitat del treball. 

La Titularitat del centre és la garantia que tota l'estructura organitzativa del centre funcioni d'acord amb aquests 
principis marcats. És la responsable de l'activitat econòmica i de signar el conveni de concertació amb el 
Departament d'Educació. 

6.1 Índex de l'estructura organitzativa 

Òrgans de govern 

Unipersonals  Col·legiats 

 Direcció Titular 

 Subdirecció Titular 

 Direcció de Gestió 

 Secretària 

 Caps d’estudis 

  Claustre de professors 

 Consell d’estudiants 

 Consell escolar 

Equips de professors 

 Coordinació tutors per cursos 

 Coordinació de cicle 

 Coordinació d’Etapa 

 Departaments 

 Comissions 

Serveis 

 Menjador 

 Neteja 

 Extraescolars 

 

Òrgans de participació de la Comunitat escolar 

 AMPA 

 Pares i Mares delegats de curs 

 

7 Plans d’Acció Educativa 

El Projecte Educatiu de centre està estructurat en diferents plans que desenvolupen, de manera diferenciada, una 
acció formativa. Cada pla té un rellevància perquè es tracti de forma individualitzada i s'interrelaciona amb altres 
plans. Dividirem els plans en funció del seu caràcter general o específic. 
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Plans Generals Plans Específics 

 Pla Acció Tutorial (PAT) 

 Pla Lingüístic (PLG) 

 Pla Lector (PLC) 

 Pla de Tecnologies per a 
l'Aprenentatge i el Coneixement 
(TAC) 

 Pla de formació(PFR) 

 Pla d’Atenció a la Diversitat (PAD) 

 Pla d’Acollida (PAC) 

 Pla Nouvinguts (PNV) 

 Pla de Mediació i Convivència (PMC) 

 Pla de Solidaritat (PSL) 

 Pla Biblioteca (PBB) 

 Pla Escola Verda (PEV) 

 Pla Extraescolars (PEX) 

 

 

7.1 Interrelació entre plans 

 PAT PLG PLC TAC PFR PAD PAC PNV PMC PSL PBB PEV PEX 

PAT              

PLG              

PLC              

TAC              

PFR              

PAD              

PAC              

PNV              

PMC              

PSL              

PBB              

PEV              

PEX              
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8. Projecte Lingüístic de Centre (PLC)  

8.1 Presentació 

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. 

8.2 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. 
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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. 

8.3 Context sociolingüístic 

8.3.1. 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 tenir-
ho present perquè la nostra escola, cada cop més, és un reflex d’aquest ampli ventall de nacionalitats diferents:  
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8.3.2. 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 nens 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 732 alumnes i 590 famílies. Aquests alumnes es distribueixen de 
la següent manera en les diferents etapes:  

- 120 alumnes a Educació Infantil.  
- 337 alumnes a Educació Primària.  
- 275 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. 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:  
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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 poliglotes i representen el 2%.  

b) Alumnes monolingües segons la llengua d’ús a casa:  

445

56

6 1 1 4 1 1 2
Castellà

Català

Xinès

Portuguès

Anglès

Rus

Àrab

Romanès

 

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: 

 

12

2
Català + Castellà +
llengua estrangera

Castellà + 2 llengües
estrangeres
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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. 

8.4. Tractament de les llengües 

8.4.1. Objectius 

8.4.1.1. 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. 
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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. 

8.4.1.2. 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 contingut 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. 
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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. 

8.4.1.3. 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.  
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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 plurilingüe 

 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 suports.  

Dimensió literària 

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

 Comprendre i valorar textos literaris adaptats o autèntics.  

8.5. Metodologia 

8.5.1. 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, 
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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 abasten 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 continguts 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.  
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8.5.2. Educació Primària:  

8.5.2.1. 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. 
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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. 

 

8.5.2.2 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 comprèn que pot utilitzar-la per adquirir nous coneixents i fomentar-
ne l’aprenentatge, i ensenyar-li estratègies per aconseguir-ho, per tal d’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.  



Col·legi Frangoal Projecte Educatiu de Centre 
 

Página 32 de 84 
 

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. 

8.5.2.3 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... 

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, com també 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... 
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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.  

8.5.3. Educació Secundària:  

8.5.3.1.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 competència 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. 

8.5.3.2. 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.  
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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 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 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.  
 
D’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, com també 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 a l’aprenentatge d’altres matèries acostuma a ser el català, però sempre 
es pot ampliar amb textos diversos de totes dues llengües.  
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8.5.3.3 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 és 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 d’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. 

8.6. Avaluació 

8.6.1. 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). 

8.6.2. Educació Primària  

8.6.2.1. 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.  
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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 algunes o en 
la majoria de les produccions.  

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

15. 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.  

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 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’explicacions 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 els 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.  
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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. 

8.6.2.2. 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 utilitzar 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 d’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 la seva coherència, 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 la 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.  
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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 la literatura infantil 
adequats a la seva edat.  

6. 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 la seva coherència, la cohesió, el lèxic i la puntuació.  

9. Parlar de l’argument o el significat de novel·les, contes i poemes llegits, mostrant la seva 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.  
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8.6.2.3. 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 
d’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.  

11. Tenir capacitat per revisar i millorar els textos d’un mateix o dels altres i millorar la seva coherència, la 
cohesió, el lèxic i la puntuació.  

12. Saber sintetitzar informació provinent de webs, utilitzant el format hipertext.  
13. Conèixer i aplicar l’estructura que determina la tipologia dels textos.  
14. Expressar idees a través d’esquemes.  
15. Utilitzar sistemes de comunicació digitals segurs i adequats a l’edat per comunicar-se amb d’altres.  
16. 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.  

17. Aplicar l’accentuació gràfica en la majoria de casos en els textos de producció.  
18. 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.  
19. Conèixer la terminologia gramatical bàsica i la funció de cada element en un enunciat.  
20. 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.  
21. 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.  
22. 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.  
23. Tenir interès per solucionar els problemes de comprensió i comunicació que es produeixen en contextos 

multilingües, sabent adaptar els missatges.  
24. 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.  
25. Usar un llenguatge no discriminatori i respectuós amb els altres i ser crític amb els prejudicis racistes, 

sexistes, religiosos i classistes.  
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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 respondre 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 d’altres.  
11. Utilitzar els connectors per precisar el significat dels textos.  
12. Revisar el text que s’ha escrit i millorar la seva coherència, 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 interès 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: Anglès 

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 àrees del 
coneixement.   

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

8.6.3. Educació Secundària:  

8.6.3.1. 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. 
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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 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, augmentatius senzills), 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 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, com també 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 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. 
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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 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, com també 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 textos narratius, descriptius, conversacionals, predictius, persuasius, instructius, expositius i 
argumentatius. 

4. Participar en debats i col·loquis, ajustant-se 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 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 
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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,  com també 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. 
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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), 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. 

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 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. 
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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, moviments, mirada...). 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

8.6.3.2. 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. 
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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. 

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: 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. 

3. Utilitzar recursos TAC per a la cerca, organització, intercanvi i presentació d’informació.  
4. Dimensió expressió escrita. 
5. 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. 
6. Redactar textos creatius senzills basats en les pròpies experiències i situacions simulades. 
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7. 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. 

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. 

2. Comprendre textos amb valor estètic o expressiu. 
3. Redactar textos d’intenció literària a partir de models.  
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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.  
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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.  

8.7. Plurilingüisme 

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

Ambdues llengües es treballen mitjançant estratègies pròpies de l’àrea i 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. 

8.7.1. 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. 
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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 l’expressió verbal, conviure dintre d’un nucli familiar diferent 
culturalment i valorar i respectar una altra forma de viure.  

8.7.2. 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 4t 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 hi ha una matèria opcional a 4t d’ESO, Arts and Crafts, que es dÓna i executa en anglès.  

8.7.3. 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’objectiu 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 la 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. 
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8.8. Impuls de la lectura 

8.8.1 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. 

8.8.2 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 minuts 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 trobi 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. 
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8.9. Atenció a la diversitat 

El Departament d’Orientació ha dissenyat adaptacions específiques que garanteixen una adequació per a alumnes 
amb: 

 Dislèxia 

 Trastorn Específic del Llenguatge (TEL/TDL) 

8.9.1 Alumnat amb dislèxia 

Evitar situacions que 
puguin fer-lo sentir-se 
ridícul 

 Llegir en veu alta a classe (si és imprescindible que ho faci, li podem indicar el 

paràgraf que li tocarà perquè pugui practicar-lo prèviament i respectar la seva 

decisió). 

 Escriure a la pissarra. 

 Deixar que els altres companys corregeixin un text escrit per ell. 

 Tornar-li un exercici escrit ple de correccions vermelles de les faltes d’ortografia i 
també evitar la correcció sistemàtica de tots els errors en la seva escriptura. 

Donar-li temps extra: 
 

 La majoria d’acomodacions per als alumnes amb dislèxia giraran al voltant del 

temps extra. Aquest temps el requereix per a tot: estudiar, fer exàmens, llegir i 

comprendre enunciats matemàtics... Hem de proporcionar-los més temps en les 

proves escrites i sempre que sigui possible hem de lliurar-los les preguntes de 

l'examen per escrit, evitant haver de copiar-les de la pissarra. 

Permetem-li compensar 
les seves dificultats: 
 

 Proves orals. D’aquesta manera podrem avaluar amb més rigor la informació 

adquirida per l'alumne. 

 Hem d'intentar que no tingui més d'un examen per dia. L’expressió escrita del 

dislèctic és molt  deficient: puntuació, ortografia, grafisme, organització del 

discurs... Mai no podran expressar per escrit tots els coneixements adquirits. 

 Deixar-li escoltar a classe sense prendre apunts. No pot escoltar i escriure 

simultàniament; els seus apunts no serviran i haurà perdut les explicacions del 

professor. Algun company pot deixar-li els apunts. 

 Facilitar l’accés a textos escolars gravats, programes informàtics específics per a 

alumnes dislèctics. 

 Permetre l’ús d’ordinador i de corrector ortogràfic. No penalitzar les faltes 

d’ortografia. 

 Els llibres de lectura han d'estar adequats al seu nivell lector. 

Respecte als dictats: 
 

 Contemplar la possibilitat que l'alumne, en cas necessari, 
pugui realitzar el dictat a l’ordinador. 

 Dictats preparats. 

 Corregir únicament les faltes d'ortografia que facin referència a la 
regla ortogràfica que en aquest moment s'estigui treballant, com també 
les paraules treballades en el diccionari personalitzat per treballar 
l'ortografia arbitrària. 

 Es desaconsella la realització de dictats a través de la presentació 
del contingut en àudio (enregistraments) on no es pugui graduar la 
velocitat ni les pauses. 

 No és aconsellable que l'alumne hagi de copiar de nou un dictat 
per haver realitzat un nombre elevat d'errors ortogràfics. 
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 La còpia sistemàtica de paraules incorrectes no beneficia a la 
integració de l'ortografia natural ni arbitrària. 

Respecte als llibres de 
lectura obligatoris: 
 

 Reduir la quantitat. 

 Avaluar a través de l'elaboració de treballs prèviament 
estructurats o del lliurament dels resums per capítols. 

 Evitar la realització d'exàmens. 

 Adequar els llibres al seu nivell lector. 

Proves de comprensió 
de textos: 
 

 Abans de començar, llegir el text oralment una vegada (ja sigui a nivell de grup-
classe o a nivell individual) o permetre-li tenir l'enregistrament del text per donar 
suport a la lectura. 

Format de la prova: 

 

 Augmentar la grandària de la lletra. 

 Augmentar l'interlineat. 

 Fragmentar el text en petites parts i intercalar les 
preguntes de comprensió o numerar els paràgrafs del text perquè l'alumne 
sàpiga on trobar la resposta. 

 Evitar preguntes de resposta oberta 
 

8.9.2 Alumnat Trastorn Específic del llenguatge (TEL/TDL) 

8.9.2.1 Primeres etapes escolars: 

Si no s'ha iniciat en l'aprenentatge de la lectura o si aquesta encara és immadura, en els primers cursos de 

primària es podem seguir les següents recomanacions. 

Pautes específiques de 
lectura i escriptura. 

 Utilitzar un sistema fonològic per a l'aprenentatge de la lectura i escriptura. 
Emprar suports visuals com, per exemple, associar una imatge a cada grafia. 

 Continuar reforçant les habilitats de consciència fonològica com a base 
important per a l'aprenentatge de la lectura. 

 Elaborar diccionaris visuals personalitzats per treballar l'ortografia arbitrària. 

 Elaborar diccionaris personalitzats d'enriquiment de vocabulari com a base per a 
la comprensió lectora.  

Respecte als treballs 
d'expressió escrita: 
 

 Realitzar dictats preparats. 

 Donar més importància al contingut que a la forma (ortografia, estructuració 
sintàctica, etc.). 

 Valorar la seva expressió escrita en funció del seu nivell de llenguatge oral. 

 Corregir només les faltes d'ortografia que facin referència a la regla ortogràfica 
que en aquest moment s'estigui treballant o bé unes altres prèviament pactades 
amb l'alumne. 

 No copiar de nou un dictat per haver realitzat un nombre elevat d'errors 
ortogràfics, atès que la còpia sistemàtica de paraules no beneficia la integració de 
l'ortografia. 

 Reduir la quantitat de text a copiar. 

 Si el nen presenta problemes de lectura s'ha de respectar la seva voluntat, si no 
vol llegir en veu alta. Intentar que el nen s'animi a fer-lo, per exemple, lliurant a la 
seva família amb antelació els textos que després hauria de llegir davant els seus 
companys. 

 Simplificar els enunciats dels exercicis per a afavorir la seva comprensió. 

 

8.9.2.2 Etapes escolars posteriors 
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Pautes específiques de 
lectura i escriptura. 

 Evitar que hagi de copiar en la llibreta informació innecessària de llibres de text 
(enunciats d'exercicis, etc.). 

 Permetre el lliurament de treballs fets en ordinador. 

 Elaborar diccionaris visuals personalitzats per a treballar l'ortografia arbitrària. 

 Elaborar diccionaris personalitzats d'enriquiment de vocabulari per a assignatures 
de llengua castellana, llengua catalana o llengua anglesa. 

Pautes per a afavorir la 
comprensió lectora. 

 Oferir textos per a llegir equilibrats en grandària i complexitat. 

 Oferir a l'alumne textos amb vocabulari habitual o que parteixin de vocabulari 
conegut. 

 Dedicar un temps per a parlar del tema abans que el llegeixin. 

 Oferir-li un resum (tenir informació prèvia afavoreix la comprensió). 

 Coordinar-se amb la família perquè pugui treballar a casa els textos que es llegiran 
a l'aula. 

 Si el text presenta diàlegs, subratllar d'un color diferent el diàleg de cada 
personatge. 

Pautes respecte als 
llibres de lectura 
obligatoris i els 
exàmens d'aquests. 

 Reduir la quantitat de llibres a llegir per trimestre. 

 Adequar els llibres al seu nivell lector. 

 Facilitar la lectura dels llibres obligatoris. 

 Anticipar resums o esquemes de contingut per capítols. 

 Proporcionar-los un esquema de cada capítol. 

 Lliurar-los un guió dels esdeveniments que seran narrats. 

 Adaptació de les proves: si és necessari, permetre que l'alumne pugui tenir accés 
al llibre de lectura, com també al material que prèviament se li ha facilitat o que 
ell mateix ha elaborat. 

Pautes específiques per 
a tipus i forma de les 
proves: 

Evitar que la prova tingui tot el pes de la nota final. 

Maneres de presentar 
les preguntes: 

 Realitzar preguntes tancades en lloc d'obertes. 

 Emprar preguntes que impliquin respostes de classificar paraules. 

 Emplenar amb veritable/fals (usar frases simples per a expressar la idea). 

 Evitar frases massa complexes, com també aquelles frases en les quals l'alumne 
hagi de realitzar una inferència a l'hora de comprendre el nostre plantejament. 

 Realitzar preguntes que es puguin respondre amb una o dues paraules, en lloc de 
preguntes que exigeixen redactar frases llargues o petits textos. Els alumnes 
amb TEL presenten dificultats per a organitzar idees i planificar el que han 
d'escriure, com també per a escriure frases gramaticalment correctes. 

 Activitats de relacionar amb suports d'imatges. 

 Oferir-los un exemple de resposta. 

 Proporcionar una pauta visual que l'ajudi a contextualitzar el que se li està 
preguntant i que, al mateix temps, afavoreixi la memòria visual. 

 Emprar exàmens tipus test, si l'alumne presenta un nivell acceptable de lectura i 
adequar les preguntes al seu nivell de comprensió lectora (per exemple: evitar 
frases amb doble negativa, etc.) 

 Quan hagi de redactar característiques o grups, facilitar-li quadres on hagi 
d'emplenar amb una paraula o posar guions segons el nombre de característiques 
grups que ha de recordar. 

 Donar suport al material escrit dels exàmens amb gràfics o imatges. 

 Destacar les paraules claus dels enunciats, presentar una demanda per pregunta. 
Per exemple: “CLASSIFICA en esdrúixoles i planes”. 

 Usar una lletra de grandària més gran. 

 Augmentar l'interlineat per a afavorir una presentació clara i neta. 
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 Establir l'ordre de les preguntes de major a menor complexitat. 

 Comentar amb l'alumne tot sol les preguntes per a fer una avaluació real dels seus 
coneixements. 

 Llegir-li els enunciats més complexos per a garantir que els hagi comprès i 
assegurar-se que ha entès el que se li demana. 

 

8.9.3 Llengües estrangeres 

 Assenyalar els objectius mínims de cada tema a nivell de vocabulari i gramàtica. 

 Reduir la quantitat de vocabulari. 

 No corregir les faltes d'ortografia, permetent la transcripció fonètica de les paraules (per exemple, Orange 

-oranch), prioritzant la seva integració oral. 

 Permetre tenir a la vista en classe i en les proves d'avaluació les fórmules d'estructuració gramatical de les 

frases (per exemple, subjecte + verb + adjectiu + nom). 

 Permetre tenir a la vista en classe i exàmens els esquemes d'estructuració dels diferents temps verbals (per 

exemple, futur: pronom personal + will + infinitiu). 

 Reduir la quantitat de llibres de lectura obligatoris, com també adaptar-los al seu nivell lector. 

 Realització de dictats preparats. 

8.10. Organització i gestió 

8.10.1. Organització dels usos lingüístics: 

8.10.1.1. 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. 

8.10.1.2. 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.  

8.10.1.3 Comunicació externa 

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

8.10.1.4 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.  

8.10.1.5 Ús no sexista del llenguatge  

El centre impulsarà 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. 
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8.10.1.6 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’aquesta i també enriquint el currículum i les activitats ordinàries del centre. 

8.10.1.7 Llengua i entorn 

El centre realitza les presentacions, la introducció o explicació d’activitats, conferències o xerrades en català o 
castellà depenent de l’activitat. 

8.10.2 Projecció del centre: 

8.10.2.1 Pàgina web, xarxes socials 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 permet la visualització en llengua catalana i castellana. 

Les xarxes socials són una eina que ens permet mostrar el nostre dia a dia a l’aula. 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 oficial a través de l’Esemtia es fa en les dues llengües del centre. 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 es canviarà la 
llengua de comunicació.  

8.10.2.1 Revista:  

La revista del centre recull notícies i esdeveniments importants del curs escolar. La comissió encarregada de la 
revista s’encarrega de triar el més important que cal recollir-hi i de fer partícips, en cas que sigui necessari, membres 
de la comunitat educativa perquè en redactin alguna part (pares o mares, alumnes, membres de l’AMPA...).  

La revista fomenta la importància que té el plurilingüisme en la nostra escola.  

8.10.3. 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. 

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 i Coneixement del Medi Social i Natural, l’àrea de Llengua Anglesa i de 
Llengua Francesa (a partir de Cicle Superior). 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:  
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CICLE INICIAL 

ÀREES HORES IDIOMA 

Llengua catalana 3,00 CATALÀ 

Llengua castellana 3,00 CASTELLÀ 

Llengua anglesa 3,00 ANGLÈS 

Robòtica 1,00 CATALÀ 

Matemàtiques 4,00 CATALÀ 

Educació física 1,00 CATALÀ 

Natació 2,00 CATALÀ 

Coneixement del medi 3,00 CASTELLÀ 

Música 1,00 CATALÀ 

Plàstica 1,00 CATALÀ 

Escacs 1,00 ANGLÈS 

Valors 1,00 CATALÀ 

Tutoria 1,00 CATALÀ 

Lectura 2,50 LLIURE 

Pati 2,50 CATALÀ 

Total hores 30,00  
 

 

 

 

CICLE MITJÀ 

ÀREES HORES IDIOMA 

Llengua catalana 3,00 CATALÀ 

Llengua castellana 3,00 CASTELLÀ 

Llengua anglesa 3,00 ANGLÈS 

Robòtica 1,00 CATALÀ 

Matemàtiques 5,00 CATALÀ 

Educació física 2,00 CATALÀ 

Coneixement del medi 3,00 CASTELLÀ 

Música 1,00 CATALÀ 

Plàstica 1,00 CATALÀ 

Escacs 1,00 ANGLÈS 

Valors 1,00 CATALÀ 

Tutoria 1,00 CATALÀ 

Lectura 2,50 LLIURE 

Pati 2,50 CATALÀ 

Total hores 30,00  
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CICLE SUPERIOR 

ÀREES HORES IDIOMA 

Llengua catalana 3,00 CATALÀ 

Llengua castellana 3,00 CASTELLÀ 

Llengua anglesa 3,00 ANGLÈS 

Robòtica 1,00 CATALÀ 

Matemàtiques 4,00 CATALÀ 

Educació física 1,00 CATALÀ 

Natació 0,00 CATALÀ 

Coneixement del medi 3,00 CASTELLÀ 

Música 1,00 CATALÀ 

Plàstica 2,00 CATALÀ 

Escacs 1,00 ANGLÈS 

Valors 1,00 CATALÀ 

Tutoria 1,00 CATALÀ 

Lectura 2,50 LLIURE 

Pati 2,50 CATALÀ 

Llengua francesa 1,00 FRANCES 

Total hores 30,00  
 

 

 

1è SECUNDARIA 

ÀREES HORES IDIOMA 

Llengua catalana 3,00 CATALÀ 

Llengua castellana 3,00 CASTELLÀ 

Llengua anglesa 3,00 ANGLÈS 

Llengua francesa 2,00 FRANCES 

Tecnologia 2,00 CATALÀ 

Matemàtiques 3,00 CATALÀ 

Educació física 2,00 CATALÀ 

Ciències socials 3,00 CATALÀ 

Biologia i geologia 3,00 CATALÀ 

Música 2,00 CATALÀ 

Plàstica 2,00 ANGLÈS 

Ètica 1,00 CATALÀ 

Tutoria 1,00 CATALÀ 

Total hores 30,00  
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2n SECUNDÀRIA 

ÀREES HORES IDIOMA 

Llengua catalana 3,00 CATALÀ 

Llengua castellana 3,00 CASTELLÀ 

Llengua anglesa 4,00 ANGLÈS 

Llengua francesa 2,00 FRANCES 

Tecnologia 2,00 CATALÀ 

Matemàtiques 4,00 CATALÀ 

Educació física 2,00 CATALÀ 

Ciències socials 3,00 CATALÀ 

Biologia i geologia 3,00 CATALÀ 

Música 2,00 CATALÀ 

Ètica 1,00 CATALÀ 

Tutoria 1,00 CATALÀ 

Total hores 30,00  

 

 

 

 

 

 

3r SECUNDÀRIA 

ÀREES HORES IDIOMA 

Llengua catalana 4,00 CATALÀ 

Llengua castellana 3,00 CASTELLÀ 

Llengua anglesa 4,00 ANGLÈS 

Llengua francesa 2,00 FRANCES 

Tecnologia 2,00 CATALÀ 

Matemàtiques 4,00 CATALÀ 

Educació física 2,00 CATALÀ 

Ciències socials 3,00 CATALÀ 

Biologia i geologia 2,00 CATALÀ 

Física i química 2,00 CATALÀ 

Plàstica 2,00 CATALÀ 

Història de les religions 1,00 CATALÀ 

Tutoria 1,00 CATALÀ 

Total hores 32,00  
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4t SECUNDÀRIA 

ÀREES HORES IDIOMA 

Llengua catalana 3,00 CATALÀ 

Llengua castellana 4,00 CASTELLÀ 

Llengua anglesa 4,00 ANGLÈS 

Llengua francesa 2,00 FRANCES 

Tecnologia 0,00 CATALÀ 

Matemàtiques 4,00 CATALÀ 

Educació física 2,00 CATALÀ 

Ciències socials 3,00 CATALÀ 

Biologia – Emprenedoria - Tecnologia 3,00 CATALÀ 

Física / Llatí / Informàtica 3,00 CATALÀ 

Plàstica / Música 2,00 ANGLÈS 

Ètica 1,00 CATALÀ 

Tutoria 1,00 CATALÀ 

Total hores 32,00  

 

 

*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 68,75%  en català i 12,50% en anglès Els alumnes de plàstica queden reflectits a la taula anterior. 

9. Pla de lectura 
Aquest document constitueix el marc teòric comú que l'equip docent del Col·legi Frangoal prenem com a referent 

per desenvolupar el treball de lectura al nostre centre educatiu, com també les actuacions, aspectes metodològics 

i organitzatius que portem a terme per fer operatius aquests referents. 

La seva finalitat s'inscriu a l'objectiu genèric de centre que fa referència a l'assoliment de l'èxit educatiu de 

l'alumnat, concretament pel que fa a obtenir una bona competència lectora. 

Els objectius específics que té aquest document dintre del marc de la nostra gestió educativa com a equip són els 

següents: 

1. Conèixer els processos cognitius que comporta l'aprenentatge de la lectura. 

2. Intentar ajustar el rol dels mestres a un procés lector que afavoreixi un assoliment competencial de 

l'habilitat lectora per part de l'alumnat. 

3. Donar coherència vertical i horitzontal al treball de lectura. 

4. Fer un recull de les activitats significatives que es realitzen de manera sistemàtica al centre entorn la 

lectura. 

5. Dotar-nos d'elements que ens facilitin el seguiment dels acords sobre pràctiques relacionades amb la 
lectura i la seva actualització anual, com també a possibles reorientacions, si fossin necessàries. 
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9.1 Què entenem per lectura? 

Farem servir una cita de la professora Isabel Solé, per arrencar aquest apartat: 

" ...llegir és un procés d'interacció entre el lector i el text, un procés en el qual el lector intenta satisfer 
els objectius que guien la seva lectura. Aquesta afirmació té diverses conseqüències. Implica, a més, 
que sempre ha d'existir un objectiu que guiï la lectura, o bé , dit d'una altra manera, que sempre llegim 
per alguna cosa, per assolir alguna finalitat... La interpretació que els lectors realitzen dels textos que 
llegim depèn, en gran mesura, de l'objectiu que presideix la nostra lectura. És a dir, encara que el 
contingut d'un text romangui invariable, és possible que dos lectors, moguts per finalitats diferents, 
n'extreguin informació diferent. Els objectius de la lectura són, doncs, elements que s'han de tenir en 
compte quan es tracta d'ensenyar als nens a llegir i comprendre." 
 

Fragment extret i traduït al català del llibre: Solé, Isabel. Estratègies de lectura. Barcelona: MIE-Graó Editorial, 1002. 

p.21 

Seguint aquesta cita el professorat del centre entenem que la lectura és un procés cognitiu complex, al qual les 

finalitats de lectura actuen com a motor del impuls lector de l'alumnat, per la qual cosa haurem de tenir molt 

present l'explicitació d'aquestes finalitats i ens haurem d'assegurar que l'alumnat sap el motiu pel qual ha de llegir. 

La nostra funció, com a docents, és la d'acompanyar en aquest procés d'aprenentatge l'alumnat, facilitant els 

suports necessaris en el moment oportú, per tal d'assolir els objectius previstos, i retirant-los de manera gradual, 

per tal d'aconseguir un desenvolupament que passi per un primer moment de modelatge, una pràctica guiada 

posterior, per acabar assolint finalment una pràctica autònoma de la lectura. 

Al si del nostre equip docent compartim un concepte comú de lector competent, que per nosaltres és aquell que 

de manera equilibrada: 

 Sap llegir: percepció visual, relacions grafia - so (EI/CI), reconeixement de paraules i treball de frase 

(EP/ESO), idees i relació entre idees, maneres de llegir (propòsits) estructura dels textos i estratègies de 

comprensió. 

 Sap llegir per aprendre (CM/CS/ESO): competència informacional i lectura d'estudi.  

 Gaudeix de la lectura. 

 

 

 

9.1.1 Requisits per formar bons lectors i lectores 

Per aconseguir que l'alumnat acabi esdevenint lector competent i estratègic, com a equip docent hem de garantir: 

 Experiències variades, freqüents i positives entorn la lectura. 

 Bons models lectors. 

 Propostes d'activitats de lectura que fomentin una posició activa de l'alumnat davant la pràctica lectora 

(alumnes responsables i conscients del seu propi procés d'aprenentatge). 
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 Eines d'acompanyament (bastides de suport, organitzadors gràfics, referents d'aula, rúbriques,) adients a 

cada moment evolutiu dels alumnes i a cada pràctica. 

 Responsabilitat compartida per tot l'equip docent en l'aprenentatge de la lectura. 

 La presència de materials de lectura diversos i adequats perquè tot l'alumnat trobi el seu espai d'interès 
per a la lectura (amb un paper central en aquest requisit de les biblioteques d'aula i centre). 

 

També cal tenir molt present la importància de compartir significats entorn la lectura amb les famílies, perquè 

d'aquesta manera sumem esforços en la mateixa direcció amb ells. Tenint present aquesta potencialitat educadora, 

garantirem que totes les famílies rebin de manera sistemàtica informació sobre la importància d'acostar els infants 

al món escrit de manera positiva, proporcionant bons models lectors, compartint moments agradables de lectura 

compartida. Els oferirem, en aquesta tasca, el nostre acompanyament des de les tutories corresponents. 

Per últim, relacionat amb la propostes d'activitats de lectura que ajudin els alumnes a desenvolupar la capacitat 

d'autoregular el propi procés d'aprenentatge, comportarà preveure els següents elements en les seqüències 

didàctiques: 

 Identificació dels objectius de l'activitat (l'alumnat ha de saber què fa i per a què ho està fent). 

 Anticipació i planificació de "acció per realitzar la tasca proposada (l'alumnat ha de saber quins passos ha 
de seguir per fer l'activitat). 

 Compartir els criteris d'avaluació inicialment (l'alumnat ha de saber què aprendrà i com demostrarà que 

ho ha après). 

Per tot el que hem exposat fins ara, es dedueix la importància de la pràctica de la lectura, un dels trets d'identitat 
principals del nostre PEC. 
 

9.1.2 Les fases de la lectura: procés evolutiu 

Tenint en compte quin és el procés que segueixen els alumnes per aprendre a llegir (pensant també amb els que 

presenten dificultats d'aprenentatge) i com és possible ajudar-los amb eficàcia des de la nostra intervenció docent, 

tenint a més presents les aportacions de la proposta constructivista de l'aprenentatge, el coneixement de les 

estratègies de lectura que acompanyen tot el procés lector i que permeten la comprensió de diferents textos i les 

etapes evolutives per les quals passen tots els infants per aprendre a llegir, fem la següent proposta 
d'acompanyament per tal d'afavorir que avancin: 
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Què pensa el nen davant el text? Objectiu dels docents Intervencions Activitats més adequades que convé 

proposar per afavorir l'avançament 

NIVELL INDIFERENCIAT 

Considera el text i Ia imatge com una 

unitat indissoluble. Encara no 

diferència el dibuix del text. Quan 

llegeix explica tot allò que veu. Podem 

observar-lo quan està llegint els seus 

contes preferits a Ia biblioteca, davant 

un cartell, logotip.... 

 Ajudar-los a diferenciar el text de 
Ia imatge. 

 Parlar de les característiques del 
text i Ia imatge. 

 Ensenyar-li a anticipar Ia relació 

entre text i imatge. 

 Donar models perquè els 
infants ens imitin, afavorint 
moltes situacions 
quotidianes en les quals és 
necessària Ia lectura i que 
aquestes situacions 
aconsegueixin els objectius 
proposats. 

 Llegir en veu alta i assenyalar les 
paraules que llegim i Ia direccionalitat 
del text. 

 Explicar contes i llegir-ne per tal que 
en copsin Ia diferència. 

 Buscar les seves coses a partir de Ia 
lectura del seu nom. 

 Ajudar-los a fer Ia hipòtesi del títol del 
llibre que ha escollit i després ho 
comprovem, assenyalant les paraules i 
llegint-les en veu alta. 

NIVELL DESCRIPTIU 

Situa Ia lectura sobre el text, però en 

fa una interpretació que depèn 

totalment de Ia imatge. 

 Ensenyar que a cada text li 
correspon un únic significat i que 
és estable. 

 Afavorir formulació d'hipòtesis a 
partir d'imatges i referents 
coneguts. 

 Afavorir Ia reflexió i ajudar els 
infants que s'adonin de 
l'estabilitat del text. Fer-los 
reflexionar: "Hi pot dir el 
mateix si canviem el títol? 
Com ho saps? En què t'has 
fixat?" 

 Aparellar fotos dels companys amb 
cartonets del seu nom. 

 Relacionar text amb imatge: canviar el 
text i/o Ia imatge i preguntar: hi pot dir 
el mateix? 

 Aparellar títols de contes, cançons, 
poemes... amb ell. 

 A partir d’una imatge i un text, alguns 
alumnes van dient el que pensen què 
hi diu. 

 S'acorda una interpretació entre tots. 
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INTERPRETACIÓ DEPENENT DE LA 

IMATGE 

En aquest estadi s'evoluciona des de 

fer una descripció de la imatge fins 

que es fa la lectura directa del text. 

Hi ha dos subnivells: 

1r) El que depèn de la imatge: el nen 
ja sap que el text té una única lectura, 
però creu que el text només pot dir el 
nom dels objectes representats i 
elimina els articles quan llegeix 
(hipòtesi del nom) 

2n) L’anàlisi de les propietats del 
text:  
Aspectes quantitatius: 
Els nens es fixen en les diferents 
paraules que apareixen i donen un 
valor significatiu a cadascuna. 
Aspectes qualitatius: 

Els nens comencen a utilitzar les 
lletres com a criteri per a identificar 
les paraules. 

Apareix el conflicte; el text no diu el 

nom de la imatge. 

 Fer-li veure la relació entre 
llenguatge oral i escrit. 

 Procurar que en la lectura no es 
fixi només en les imatges, sinó en 
les lletres que l'acompanyen i ja 
coneix. 

 Intentar que s'adoni que el text no 
sempre ha de representar el nom 
de la imatge, però sí que ens dóna 
informació. 

 Ajudar-los a fer prediccions a 
partir de la llargada de les 
paraules, de les lletres que ja 
coneixen, ordre en què estan 
escrites... 

 Una vegada compartit el 
significat del text, cal fer de 
guia per ajudar la canalla a 
fer anticipacions i a 
reflexionar sobre els criteris 
quantitatius i qualitatius que 
es fan servir per identificar 
les paraules. 

 Jugar a aparellar imatges amb el nom. 

 Identificar, comparar i/o classificar el 
nom dels companys de la classe i/o 
altres de camps semàntics coneguts; 
per la seva llargada, nombre de 
síl·labes i lletres que tenen, per la 
lletra amb què comença o acaba ..." 

 Relacionar títols de notícies amb les 
fotografies que els acompanyen. 

 Conèixer i memoritzar títols de 
contes, assenyalar les paraules 
mentre llegim, identificar paraules 
concretes, identificar lletres... 

 Llegir paraules similars o logotips del 
mateix producte, però de marca 
diferent i relacionar-los amb la 
imatge. 

 Relacionar l'escriptura espontània 
amb el model correcte. 
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Què hi deu dir aquí?    

INTERPRETACIÓ DIRECTA DEL TEXT 
Ja no necessiten la imatge per 
interpretar el text. 
Estadis: 

1r) Desxifren, però no interpreten: és 

l'infant que està pendent de 

descodificar i perd el sentit de la 

lectura. (Lectura quasi sil·labejant, 

amb petits errors, però NO poden 

interpretar el text). 

2n) Lectura convergent: van fent 

associacions entre paraules i la imatge 

i fa una interpretació aproximada del 

text, però no exacta. 

3r) Comprensió correcta del text: es 

comprèn i entén el significat i poden 

explicar el que han entès. 

 Ajudar-los a que continuïn donant 
sentit a la lectura, aprofundint i 
desenvolupant les diferents 
estratègies lectores. 

 Procurar que adquireixin agilitat en 
la descodificació com a tècnica útil 
per assegurar la comprensió 

 Proporcionar a l'alumnat 
diferents situacions 
d'aprenentatge on aplicar 
estratègies. 

TOTES AQUELLES QUE PROMOGUIN: 

 Establir objectius de lectura. 

 Ser capaç d'utilitzar indicadors textuals 
com: negreta, títols, subtítols ... 

 Utilitzar coneixements previs per fer 
prediccions. 

 Reajustar i usar els coneixements previs 
i les prediccions a mesura que llegeix el 
text. 

 Adonar-se del que entén i buscar 
recursos que li permetin avançar en la 
comprensió: relectura, diccionari, un 
company... 
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9.1.3 Fluïdesa lectora 

La fluïdesa lectora, a banda de la velocitat, consta d' altres components: 

a) La precisió en la descodificació. 

b) La prosòdia (ritme adequat, expressió, entonació correcta i fraseig). 

 

La FL és un pont cap a la comprensió. Una bona prosòdia en la lectura prediu de manera més fiable les habilitats 

de comprensió lectora per part dels infants que no pas la velocitat. 

Per al seu progrés caldria considerar, a grans trets, dos blocs de continguts: 

 Els que fan referència a l'automatisme i la rapidesa en el reconeixement de les paraules: donen al lector la 

capacitat per recuperar-les de la memòria i llegir-les amb exactitud. 

 Tots aquells que fan referència a la prosòdia, adequant et ritme i l'expressivitat del text, per tal de millorar 

la comprensió lectora. 

Les estratègies didàctiques utilitzades a l'aula anirien encaminades a millorar, d'una banda, la velocitat i la precisió 

en la lectura i, d'altra banda, l'expressivitat amb què es llegeix el text, i poden centrar-se en: 

 Els models lectors: del mestre, dels alumnes i d'altres. 

 El treball de la lectura expressiva (preparació, assaig i realització). 

 Les activitats d'entrenament lector. 

 

Cal tenir molt present la importància de preparar les activitats de lectura expressiva: cal llegir el text en silenci, 

assegurar-ne la comprensió, subratllar les paraules difícils (les que no coneixen, les que els presenten dificultats 

de lectura), fixar-se en la puntuació (punts i seguits per al fraseig i d'altres per a l'entonació i ritme), efectuar 

anotacions al marge relacionades amb l'entonació i l'expressivitat; si cal, vocalitzar (llegir el text amb un llapis a la 

boca, fent l'esforç que s'entengui, per exemple), jugar amb la intensitat de la veu i assajar-lo en veu alta davant 

d'algú, abans d'enfrontar-se a l'auditori. 

 

No considerem la lectura per torns una bona pràctica de treball de fluïdesa, atès que: 

 No garanteix la comprensió. 

 Dispersa l'atenció. 

 És poc rendible en quan a pràctica lectora. 

 L'alumnat està més pendent d'altres coses que no pas atent a la lectura.  

 La major part del temps l'alumnat té un paper passiu en la lectura. 

9.1.4 Nivells de comprensió lectora 

Segons consta en diverses orientacions per a la millora de la comprensió lectora, publicades pel 

Departament d'Ensenyament que compartim com a referents de la pràctica, es poden distingir tres tipus 

de comprensió: la literal, la interpretativa o inferencial i la reflexiva o avaluativa. Les dues darreres van 

més enllà de la informació continguda en el text, requereixen els coneixements previs de la persona que 

llegeix. 
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Segons l'actuació que fa el lector, pot extreure la informació directament del text o bé pot deduir-la o, 

finalment, pot prendre un punt de vista més personal i crític. 

 

 

a) Literal o d'obtenció d'informació: s'extreu la informació directament del text. Consisteix a seleccionar 
únicament la informació pertinent segons la pregunta que es faci o segons la informació que s'està buscant. 
Es tracta d'un tipus molt important de treball lector, però no garanteix que el lector sigui capaç de traslladar 
aquell coneixement a altres situacions. Fins i tot pot no entendre allò que se li pregunta i limitar-se a repetir 
allò que està escrit. 

b) Interpretativa o inferencial: el lector dedueix la informació que busca a partir de la informació que extreu 
del text. També es considera interpretativa la reformulació de la informació rebuda del text, és a dir, el fet 
de tornar a explicar allò que s'ha llegit amb unes altres paraules o bé fer-ne un resum o assenyalar-ne les 
idees més importants. Per arribar a aquest nivell de comprensió, s'han de posar en joc els coneixements 
previs i és a partir d'aquests i de la lectura del text que es podrà arribar a fer les deduccions necessàries. 

c) Reflexiva o avaluativa: el lector no només posa en funcionament els seus coneixements previs, sinó també 
els seus criteris i opinions. Pot emetre judicis, avaluar la utilitat o la veracitat de la informació rebuda, posar-
se en el lloc del personatge protagonista, etc. 
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9.1.5 El procés lector 

 

Aquest concepte pot donar peu a moltes interpretacions, però ens centrarem en ell com "la capacitat que tenen 

els éssers humans d'interpretar documents escrits". 

ABANS   DESPRÉS 

 

DURANT 
 

El nostre concepte de lectura no comença en el moment que el lector s'enfronta a la descodificació del text, sinó 

que hi ha unes activitats prèvies i unes altres de posteriors que també formen part imprescindible del procés lector. 

COMPRENSIÓ 

LITERAL 
TEXT 

COMPRENSIÓ 

INFERENCIAL 

COMPRENSIÓ 

INFERENCIAL 

COMPRENSIÓ 

REORGANITZATIVA 

INTERPRETACIÓ 

VALORACIÓ 
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Llegir bé suposa un diàleg entre un lector i un text, regulat per un propòsit. No és el mateix llegir per obtenir 

informació precisa, per gaudir, per millorar un escrit, per prendre decisions... Són propòsits diferents que donen 

lloc a tipus de lectures diferents. 

Els propòsits de lectura determinen quines estratègies és millor emprar: les estratègies comprensives en el procés 

lector són clau per entendre els textos i hi dedicarem bona part del nostre treball com a equip de mestres. 

Tal i com hem indicat, la comprensió lectora s'inicia fins i tot abans del procés de descodificació del text. El format 

textual ja aporta una informació vital al lector. Aquesta informació s'adquireix en base a experiències lectores 

prèvies que permeten reconèixer el tipus de text i quines expectatives genera als lectors i lectores sobre el seu 

contingut i utilitat. 

 

Durant la lectura, el lector expert entra en un diàleg amb el text i al lector aprenent li serà molt útil, en el seu procés 

d'aprenentatge, disposar d'un acompanyament qualificat i ben planificat, un lector expert que hagi reflexionat 

sobre com llegim i com aprenem a llegir (el professorat). 

 

Cal assegurar que l'alumnat arriba a fer una interpretació del text amb l'ajuda dels seus coneixements previs del 

tema. Cal també que els alumnes arribin a ser capaços de fer anticipacions, de comprovar si les hipòtesis que van 

fent són adients, de reformular-les si cal i d'anar construint la seva pròpia interpretació. 

 

També és imprescindible reservar espais reflexius després de la lectura, als quals l'alumnat pensi com s'ha produït 

la seva comprensió, quines dificultats se li han presentat, com s'ha sentit... Aquests espais constitueixen una de les 

bases de la metacognició que ajudaran els nens a regular el seu propi procés d'aprenentatge i la construcció d'una 

comprensió lectora cada cop més eficient. 

 

Els procediments d'anàlisi i síntesi del contingut que es fan durant la lectura permeten apropiar-se del que s'ha 

llegit, dir-ho amb les pròpies paraules, fer-ne un resum, un comentari o una crítica. També permetran aplicar els 

coneixements adquirits a d'altres àmbits. 

De tot el que s'ha dit fins ara, es desprèn que la comprensió lectora implica un procés en el qual la persona que 

llegeix, a més de la descodificació del text, realitza tot un seguit d'actuacions estratègiques que la duen a fer seu el 

contingut del text. 

En el moment de l'aprenentatge, cal que les diferents accions que fa el lector expert d'una manera més o menys 

inconscient i automàtica (estratègies comprensives), les porti a terme d'una manera explícita per ensenyar 

l'alumnat, servint de model. D'aquesta manera el mestre ajuda l'alumne perquè les pugui aplicar, primer amb tot 

el grup i de manera més o menys pautada, després de manera individual amb l'ajuda de l'adult i els companys i 

finalment de forma autònoma. 

9.1.6 Estratègies comprensives 

La forma d'organitzar les estratègies de comprensió lectora que hem adoptat com a equip és tenir en compte la 

dimensió temporal del procés lector en el qual es porten a terme (abans, durant i/o després), però sempre tenint 

clar que no es tracta mai de la seva aplicació merament mecànica i seqüencial. Cal tenir present la seva dimensió 

estratègica i flexible d'aplicació, en funció del lector, el tipus del text, el nivell educatiu.... 

Com ja hem comentat, distingim tres moments clau en la seqüència didàctica per la comprensió del text: abans, 

durant i després de la lectura. 

Cadascun d'aquests moments que formen part del procés, i que cal tenir presents en la formulació d'activitats de 

comprensió lectora, requereix preferentment prioritzar l'aplicació d'un tipus d’estratègia, tal i com podem apreciar 

al següent esquema orientatiu: 
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ESTRATÈGIES DE COMPRENSIÓ LECTORA 

Abans Durant Després 

 Establir l'objectiu de lectura. 

 Establir prediccions sobre el 

contingut del text a partir de 

certs indicadors (portada, títol, 

il·lustracions...) 

 Activació de coneixements 

previs. 

 

El lector ha de saber preguntar-se: 

Què sé d'aquest tema? 

Quin tipus de text és? 

Per a què l'he de Llegir? 

OBJECTIU: 

Provocar necessitat de llegir, 

aconseguir lectors actius (saben 

què llegeixen i assumeixen la seva 

responsabilitat). 

El modelatge del professorat és una 

estratègia de treball important en 
aquesta fase per a presentar les 
diferents estratègies (anticipació i 
planificació de l'acció per realitzar la 
tasca proposada).  

 

 Fer prediccions sobre el 

desenvolupament del 
contingut, a mesura que anem 

llegint: com continuarà? Què 
passarà? 

 Comprovació de les prediccions: 
confirmar o refer. 

 Recapitulació parcial o global. 

 Supervisió i reparació de la 
comprensió mitjançant 
preguntes i respostes, sobre 
lèxic o altres aspectes que ens 
generen dubtes. 

El lector ha de saber 

preguntar-se:  

Ho estic entenent? 

Què puc fer per solucionar els 

dubtes? 

M'està proporcionant la 

informació que necessito? 

OBJECTIU: facilitar el coneixement, 

aplicació i apropiació gradual de 

l'ús d'estratègies comprensives 

adients a Ia finalitat de les lectures. 

 Recapitulació global. 

 Valoració i comentaris. 

 Comunicació escrita, oral. 

Producció d'algun text o altres 

tipus de producte (dibuix...) 

El lector ha de saber preguntar-se: 

Ho he entès bé? 

Em cal replantejar el que 

pensava abans de la lectura? 

Em permet complir l'objectiu 

que m’havia fixat? 

Què he après? 

Com ho he fet? 
(Compartir els criteris 
d'avaluació ) 

OBJECTIU: fomentar la reflexió de 

l'alumnat sobre el propi procés 

seguit, per assolir un major grau 

d'autonomia en la regulació del 

mateix. 

 

També en aquesta qüestió basem Ia nostra manera de fer com a equip en els estudis de Ia professora Isabel Solé, 

que ha publicat nombrosos articles i llibres sobre les estratègies de lectura. 

ABANS DE LA LECTURA (sabem que minorarem la comprensió del text amb una preparació adient abans de Ia 

lectura, per tant la planifiquem): 

a) Motivar per a Ia lectura: 

 Cal generar diferents situacions al voltant de Ia lectura: oral, silenciosa, individual, col·lectiva, però 

sempre significativa per tal d'afavorir Ia motivació. 

 Conèixer els objectius de lectura (saber què ha de fer). 
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 Que senti que és capaç de fer-ho, d'assolir els objectius que es demanen, per això s'ha de crear un clima 

de seguretat. 

 Reptes que puguin afrontar: Ia connexió amb els coneixements previs els ajudarà en aquest sentit. 

b) Activar coneixements previs: 

 Ajudar els alumnes a fixar-se en els aspectes del text que poden activar els seus coneixements previs: 

títols, subtítols, enumeracions, canvis de lletra, imatges ... 

 Fer conscients als alumnes del que sabem sobre aquell tema. 

 Important donar informació general sobre el que es llegirà: diferent en funció del tipus de text. 

 Animar als alumnes a que exposin els seus coneixements sobre el tema: això vol un clima de seguretat. 

 El docent: bon reconductor (no deixar que el tema es perdi amb comentaris anecdòtics, centrant 

l'atenció amb els temes que resultaran útils per entendre millor el text). 

c) Establir prediccions sobre el text: 

 Il·lustracions, títols, pròpies experiències, índex, autor... 

 És important facilitar que Ia canalla s'arrisqui a fer prediccions. 

 Deixar clar amb Ia pràctica que Ia lectura és Ia font per saber Ia resposta a Ia predicció.  

 Lligar-les amb l'objectiu de lectura: si l'objectiu és una lectura general, no cal fer prediccions precises. 

 Variaran segons Ia tipologia textual. 

 

Conclusió sobre les diferents estratègies que utilitzem abans d'iniciar la lectura: 

Motivar els alumnes requereix facilitar lligams que els ajudin a connectar amb el que llegiran i prendre un paper 

actiu. En aquest sentit destaquem la necessitat de proposar un objectiu clar de lectura, actualitzar els coneixements 

previs del grup, ajudar-los a formular prediccions i, sobretot, fomentar interrogants clars que orientin la seva lectura. 

DURANT LA LECTURA (és el moment en que es produeix l'esforç més gran de comprensió). 

 

a) Formulació d'hipòtesis: durant la lectura es va anticipant el contingut que vindrà a partir del que ja s'ha 

interpretat. Aquestes hipòtesis es posen de manifest a diferents nivells, tant de paraules com de frases, 

com de tot el text. Per exemple, es pot deduir el significat d'una paraula que no s'entén en el text o 

l'estructura narrativa ens fa preveure que els personatges faran alguna cosa, per tal de resoldre el conflicte 

que tot just es dibuixa en la introducció de la història. 

b) Realització d'inferències: durant la lectura investiguem a partir de les pistes que trobem al propi text i els 

meus coneixements previs: significat de paraules, lloc on passa la història, sentiments dels personatges, 

altres coses que no es diuen, però m'interessen. 

c) Control de la comprensió: quan som conscients del que no comprenem, fem el primer pas del control la 

nostra comprensió. Detectar l'obstacle ens ajudarà a trobar el camí per superar-lo. Aprendre estratègies 

per solucionar errors o llacunes de comprensió requereix que l'alumne vegi que segons l'objectiu de la 

lectura que tinguem, potser no importa que quedi alguna paraula que no s'entengui i que vegi quins camins 

fem servir per reparar la nostra comprensió (examinar la paraula per si ens dóna pistes, rellegir, avançar la 

lectura, comentar amb els companys, buscar al diccionari o internet...). En aquestes situacions és molt 
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important veure que fa el professorat quan es troba en una situació de dificultat de comprensió durant la 

lectura (modelatge). 

d) Confirmació o reorientació de les hipòtesis: les diferents hipòtesis s'aniran confirmant o no a mesura que 

s'avança en la lectura. Aquest procés durà a la formulació de noves hipòtesis que seran confirmades o 

reorientades més endavant. Cal fer l'alumnat conscient del procés de comprovació (en quina part concreta 

del text basem la nostra confirmació o rebuig). 

e) Recapitulació: resumir les idees del text que van sorgint. Per entendre un text cal que es retingui a la 

memòria immediata la informació obtinguda. Les informacions es relacionen entre si, els lligams entre les 

informacions prèvies i la informació obtinguda amb la lectura és la que genera la interpretació que fa el 

lector del contingut del text, afavorint una actualització dels coneixements previs. 

 

DESPRÉS DE LA LECTURA (les activitats que realitzem per acabar d'assegurar la comprensió del text es poden fer 

a nivell oral, s'han de fer amb el text al davant, estem acabant d'ajudar a comprendre, NO ESTEM FENT UNA 

AVALUACIÓ). 

Les principals estratègies bàsiques que hem de treballar després d'una lectura: 

 Saber trobar Ia idea principal del text. 

 Fer un resum. 

 Saber respondre i fer-se preguntes sobre el text. 

a) La idea principal del text: 

Diferenciar entre TEMA (paraula o un sintagma simple i respon a Ia pregunta: De què tracta aquest text?) i IDEA 

PRINCIPAL (frase o frases coordinades que utilitza l'autor per explicar el TEMA. Pot ser implícita o explícita. Respon 

a Ia pregunta: Quina és Ia idea més important que ha volgut transmetre l'autor sobre aquest tema?). 

b) El resum: 

És saber destriar Ia informació essencial de Ia superficial i Ia repetitiva de manera que aquestes es puguin substituir 

per conjunts de conceptes i proposicions que englobin i integrin els anteriors. Resumir és produir un altre text (oral 

o escrit) que guardi una relació molt directa amb l'original, ja que el reprodueix breument. 

Per ensenyar a resumir cal: 

 Ensenyar a trobar el tema del paràgraf i a identificar Ia informació trivial per desestimar-la. 

 Ensenyar a treure Ia informació repetitiva. 

 Ensenyar a com s'agrupen les idees d'un paràgraf per trobar maneres d'englobar-les. 

 Ensenyar a identificar una frase-resum del paràgraf o bé a elaborar-la. 

c) Preguntes sobre el text: 

És important fer formular i respondre preguntes sobre el text llegit per acabar d'entendre'l. No sempre ha de servir 

per avaluar. Les preguntes han de ser de tots tipus i sempre han d’estar ben pensades i dirigides a aspectes que 

sabem que ajudaran a Ia comprensió global del text; no només a respondre (o localitzar una informació literal, 

sovint irrellevant). Totes aquestes estratègies les hem de treballar i, sobretot, ensenyar. Sempre que introduïm 

una de nova hem de començar amb el modelatge del mestre, Ia verbalització de com fem el procés, fer-ho 
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cooperativament amb els alumnes i a poc a poc treure Ia bastida de suport. A escriure se n'aprèn escrivint, a llegir 

se n'aprèn llegint i a resumir se n'aprèn resumint. 

9.1.7 El modelatge 

Segons tot el que hem exposat a l'apartat anterior és important que a les programacions docents es contemplin 

una sèrie de sessions d'ensenyament explícit d'estratègies comprensives (no totes les sessions de lectura, però han 

de ser d'ensenyament explícit d'aquestes estratègies). 

Treballem Ia comprensió lectora a través del modelatge del professorat, els ensenyarem a desenvolupar aquests 

processos mentals per fer dels nostres alumnes lectors actius i competents. A continuació es mostra una breu guia 

orientativa que recull exemples de les diferents fases successives de Ia proposta de modelatge. 

El modelatge és una proposta metodològica de pràctica docent que comporta l'ús estratègic de procediments de 

comprensió lectora. Es tracta de fer servir amb l'alumnat el pensament, en veu alta, del docent sobre quins 

processos mentals realitzem a l'hora d'anar construint el significat de la lectura i assegurar que l'alumnat els aplica 

en la fase de participació. 
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FASES TASQUES DEL MESTRE 

FA
SE

 P
R

ÈV
IA

 

(a
ct

iv
it

at
 d

e 
co

n
n

ex
ió

) 

Abans de 

Llegir 

1. Motivar l'alumnat pel tema: facilitar lligams que els ajudin a connectar amb el 

que llegiran, per exemple, fent prediccions. 

Què us suggereix el títol? 

En què us fan pensar les il·lustracions? 

Què ens ajudarà més a saber de què pot anar la lectura el títol, la portada, 
l'índex, l'autor... ? 

Heu llegit algun text amb un format similar? Us en recordeu com ho vam fer? 

2. Activar els coneixements previs: fer-los conscients del que saben sobre el tema, 

afavorint la participació. 

Què sabem sobre aquest tema? 

D'on hem tret aquesta informació? 

Ens resultarà interessant la lectura? Per què? 

3. Explicitar l'objectiu de lectura i l'objectiu d'aprenentatge (l'estratègia que 
s'aprendrà i quina utilitat té). Possibles objectius de lectura són: 
 Llegir per buscar informació 

Llegir per seguir unes instruccions 

Llegir per aprendre 

Llegir per plaer 

Llegir per practicar la lectura en veu alta 

Llegir per revisar un escrit (propi o no) 

Llegir per dir el que s'ha entès 

FA
SE

 D
E 

M
O

D
EL

A
TG

E 

(E
l m

es
tr

e 
fa

 la
 le

ct
u

ra
 e

n
 v

eu
 a

lt
a 

i e
xp

lic
it

a 

el
 p

ro
cé

s 
q

u
e 

se
 s

eg
u

ei
x)

 

Durant la 

lectura 

4. Llegir el primer paràgraf del text en veu alta, fent explícites les estratègies 
emprades en la lectura (actuem com a model de lector expert). Per exemple: 
Separo la informació important de la que no ho és, subratllant. 
Em faig preguntes sobre el que vaig llegint. S'ajusta al que jo pensava? Què 
voldrà dir aquesta paraula? Necessito tornar a llegir aquest fragment. Com 
puc esbrinar el que significa? 

Vaig creant i comprovant les meves hipòtesis (important indicar 

explícitament com les comprovo). Per fer-ho, em va molt bé tenir aquest 

requadre on les escric (ensenyar bastida i com la fem servir). 

Després 

de la 

lectura 

5. Confirmar o desmentir les hipòtesis prèvies. 

6. Resumir/reflexionar sobre els coneixements nous aportats pel fragment del 

text. 

7. Comprovar si vaig assolint l'objectiu de lectura. 

 

Abans de 

Llegir 

8. Presentar el següent paràgraf als alumnes i donar-los algun suport (bastida, 
organitzador...) per poder fer la seva lectura comprensiva. 

9. Explicitar clarament quina tasca hauran de fer i com (criteris d'avaluació). 

10. Comprovar que s'ha entès la proposta (gira't i parla o alguna tècnica similar per 

a comprovar que saben què hauran de fer). 

 Durant  

la lectura  
11. Fer una lectura individual o per parelles (en el segon cas després hi hauria d'haver 

una fase de treball individual amb un altre fragment del text). 
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12. Animar-los a compartir, en petit grup o en gran grup, les preguntes i les hipòtesis 

que vagin generant. O ajudar-los a classificar els tipus de pregunta. 

Després 

de la 

lectura 

13. Compartir les preguntes i valorar si: 

 Ens les pot contestar el text directament. 

 Cal pensar sobre el que el text diu i el que jo sé per poder contestar-les. 

 He de pensar per mi mateix per respondre, independentment del text. 

FA
SE

 

R
EF

LE
X

IÓ
 

C
O

N
JU

N
TA

 14. Posada en comú de la comprensió de la lectura (construcció social de la 

comprensió amb propostes obertes que permetin a tot l’alumnat participar). 

15. Avaluació del propi procés (metavaluació / autoavaluació / coavaluació). 

 

9.1.8 Objectius de lectura 

Tal i com hem anat comentant al llarg dels apartats precedents, especialment en l'explicitació sobre què entenem 

per lectura com a equip, hem anat esmentant la importància que l'alumnat conegui l'objectiu de lectura, a 

continuació concretem un llistat amb alguns d'aquests objectius, relacionant-los amb activitats habituals que els 

faciliten, classificats per cicles. 

 

OBJECTIUS DE LA LECTURA. EDUCACIÓ INFANTIL I CICLE INICIAL 

LLEGIR PER BUSCAR INFORMACIÓ PRECISA  Passar llista. 

 Mirar dia de la setmana: Bon dia. 

 Mirar els encarregats. 

 Trobar el material propi. 

 Llegir l'enunciat d'una fitxa. 

 Llegir circulars informatives: sortides... 

 Llegir el menú. 

 Lectura de cartells, títols, paraules ... 

 Joc de "El penjat". 

 Llegir noms a etiquetes de les carpetes... 

LLEGIR PER COMUNICAR UN TEXT A UN AUDITORI  Llegir contes, cartes, missatges. 

 Racó notícies. 

 Llegir poemes. 

 Lectures del llibre. 
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LLEGIR PER OBTENIR UNA INFORMACIÓ DE CAIRE 
GENERAL   

 Recerca d'informació relacionada amb 
projectes. 

 Notícies. 

 Dites i refranys. 

LLEGIR PER REVISAR EL PROPI ESCRIT  Rellegir el nom escrit, paraula o frase. 

 Corregir amb el mestre. 

LLEGIR PER PLAER  Contes. 

 Racó de lectura. 

 Biblioteca escola. 

 Préstec biblioteca d’aula. 
 

LLEGIR PER APRENDRE  Buscar informació a internet. 

 Diaris, notícies, revistes, cartells, llistes, jocs de 
lectura ... 

 Noms propis. 

 Llibres de text. 

LLEGIR PER SEGUIR UNES INSTRUCCIONS  Receptes de cuina 

 Joc senzill. 

 Un experiment. 

 Missatges del calendari d'Advent. 

 Exercicis del llibre. 

 Enunciats de les fitxes i llibres. 

LLEGIR PER PRACTICAR LA LECTURA AMB VEU ALTA  Contes, missatges i cartes. 

 Passar llista. 

 Lectura col·lectiva, individual i silenciosa. 

 Lectures llibre. 

LLEGIR PER DIR EL QUE S'HA ENTÈS  Rellegir un enunciat o problema. 

 Explicar un conte, equivocar-se per saber si 
escolten. 

 
 
 

OBJECTIUS DE LA LECTURA A CICLE MITJÀ I CICLE SUPERIOR 

LLEGIR PER BUSCAR INFORMACIÓ PRECISA  Diccionari 

 Buscar Ia data de caducitat d’un producte. 

 Buscar nombres de telèfon. 

 Buscar a l'agenda. 

 Buscar a Internet. 

 Programes. 

 Llegir circulars 

LLEGIR PER COMUNICAR UN TEXT A UN 
AUDITORI 

 Llegir una notícia per a Ia resta de Ia classe. 

 Recitar poemes (per Sant Jordi...) 

 EIs grans llegeixen contes als petits. 

 Llegir ordres i instruccions perquè els altres les 
segueixin (joc...) 
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LLEGIR PER OBTENIR UNA INFORMACIÓ DE CAIRE 
GENERAL 

 Buscar informació a Internet. 

 Fulletó informatiu. 

 Fer resums. 

 Revista o Web de l'escola. 

LLEGIR PER REVISAR EL PROPI ESCRIT  Rellegir i revisar els escrits propis. 

 Corregir conjuntament textos col·lectius. 

 Corregir escrits de companys. 

LLEGIR PER PLAER  Biblioteca. 

 Còmics. 

 Revistes. 

 Racó de lectura a Ia classe. 

 Buscar biografia d'un autor/a. 

LLEGIR PER APRENDRE  Buscar informació Internet. 

 Llegir diaris, notícies, revistes, cartells, llistes, jocs 
lectura... 

 Estudiar. 

 Llegir per saber dir el que s'ha entès. 

 Fer resums i esquemes. 

 Treball de projectes. 

 Llibres de text. 

LLEGIR PER SEGUIR UNES INSTRUCCIONS 1. Receptes de cuina. 
2. Normes d'una gimcana. 
3. Regles d'un joc. 
4. Fer un experiment. 
5. Funcionament d'un aparell. 
6. Llegir renunciat d'un exercici( un alumne l'explica als 
altres). 

LLEGIR PER PRACTICAR LA LECTURA AMB VEU 
ALTA 

 Llegir una obra teatral. 

 Llegir acudits i representar-los  

 Llegir poemes. 

 Lectura col·lectiva (amb preparació). 

LLEGIR PER DIR EL QUE S'HA ENTÈS  Llegir enunciats d'exercici. 

 Lectura de qualsevol tipus de text. 

 

 

9.2 Acord d’actuacions que es porten a terme al centre de manera sistemàtica 

9.2.1 Estratègies comprensives 

A Educació Primària i a l’ESO aquest treballs sistemàtics es fan dintre de la franja dels 30 minuts de lectura, amb 

una sessió setmanal dedicada al treball d’estratègies comprensives, assegurant que al llarg de les dues etapes 

educatives l’alumnat esdevingui autònom en la seva aplicació i hagi tingut ocasió de practicar-les totes. 

En el cas d’Educació Infantil es fa aquest treball integrat amb la dinàmica habitual de treball de cicle, amb una 

iniciació que parteix de la lectura d’imatge, però va introduint, paulatinament, respectant els ritmes de cada infant, 

el text escrit (veure apartat 2.2 sobre les fases de lectura). 
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CURS 1r TRIMESTRE 2n TRIMESTRE 3r TRIMESTRE 

P3    

P4    

P5    

1r    

2n    

3r    

4t    

5è    

6è    

1r ESO    

2n ESO    

3r ESO    

4t ESO    

 

9.2.2 Lectura diària: 30 minuts 

L’objectiu principal de l’escola és la construcció de l’hàbit lector de l’alumnat que té com a base el gust per la lectura, 

dedicar-hi 30 minuts al dia és l’instrument més potent del qual disposem al centre per a fer-ho. 

Els nostres principis compartits en el treball d’aquest espai són els següents: 

 No es pot transmetre gust per la lectura, si no agrada llegir (cal demostra-ho davant l’alumnat, sent un 

exemple per a ells). 

 La lectura no ha de ser una activitat competitiva (és molt important que tots sentin valorats i reconeguts el 

seu esforç i ritme personal i rebin un acompanyament adient). 

9.2.2.1 Objectius i distribució horària 

Seguint les orientacions del Departament d’Ensenyament en el plantejament d’aquest temps de lectura, ens 

plategen els següents objectius: 

OBJECTIU GENERAL: 

 Millorar l’hàbit lector de l’alumnat 

OBJECTIUS ESPECÍFICS: 

 Promoure el gust per llegir 

 Ajudar en el progrés de les habilitats de lectura 

DISTRIBUCIÓ HORÀRIA: 

 L’alumnat, complint la legislació vigent, realitza sistemàticament 30 minuts de lectura diaris, distribuïts com 

consta a continuació: 
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9.2.3 Lectura col·lectiva 

La lectura col·lectiva i compartida d’un llibre comú és un dels espais més significatius de construcció de l’hàbit lector 

a través del gust per la lectura de textos literaris. 

Al nostre centre aquesta activitat s’inclou en les pràctiques sistematitzades de lectura dintre de l’àmbit lingüístic. 

Durant el període al qual s’està portant a terme, és important facilitar la connexió de l’alumnat amb el 

desenvolupament de la trama de cada llibre treballat, programant una freqüència adient de lectura. 

Es tracta d’un espai de lectura silenciosa i individual al final del qual dedicarem una estona (10 minuts) a la 

construcció social del significat del que hem llegit, activant una comprensió compartida i promovent la reflexió 

crítica. En aquesta fase de conversa sobre el que hem llegit i com ens ha fet sentir, amb què hem connectat la 

lectura... És molt important plantejar preguntes obertes que permetin la participació activa de tots els nois (com 

creus que se sentia el protagonista? Us recorda alguna vivència vostra? Com penseu que continuarà la historia?...). 

Ningú té la millor interpretació de la lectura. El text s’interpreta entre tots. Amb l’acompanyament i dinamització 

docent es produeix una reflexió conjunta i intersubjectiva que ha d’incorporar totes les veus. 

9.2.3.1 Criteris de lectures col·lectives 

I volem incidir positivament en els hàbits lectors dels nois del nostre centre educatiu. Hem de fer una selecció de 

lectures engrescadora, sense renunciar a la qualitat literària. Seguirem, per tant, un plantejament flexible en la 

nostra tria, posant l’èmfasi en els estudiants (més que en la matèria), atès que el que volem fomentar amb l’espai 

de lectura col·lectiva és que estableixin una bona relació amb els llibres. 

Caldrà donar prioritat a llibres que no siguin gaire complexos als nivells inicials, amb una estructura clara i un nivell 

de vocabulari accessible, augmentant gradualment el nivell de dificultat, especialment a l’ESO on cal facilitar en 

pont envers la lectura més complexes, sense oblidar, però, que el nostre objectiu és fomentar el gust per la 

literatura. 

Un altre criteri important és la varietat de tipologies de llibres, gèneres i subgèneres, tenint una visió global de 

centre pel que fa a la nostra proposta, donant que entre tots ajudarem l’alumnat a traçar el seu itinerari lector. 

Si bé a l’èxit de la nostra proposta té un pes específic la selecció, no en depèn únicament i hem de posar esment en 

com acompanyem la lectura des de les activitats de dinamització. 

Cal, per tant, garantir lectures compartides de narrativa (amb varietat de subgèneres, com podeu veure al quadre 

adjunt) i poesia, guardant els àlbums il·lustrats, còmics... per altres espais de lectura de centre. Les obres teatrals 

també han de tenir un espai a les lectures compartides, però probablement tindran un espai més còmode 

d’encaixar al treball de fluïdesa lectora, comptant a més que és difícil trobar edicions actuals de qualitat de teatre 

per a infants i joves. 

 

GÈNERE SUBGÈNERE 

Narrativa  Cròniques o narracions de la vida real. 

 Narracions històriques 

 Narracions fantàstiques. Llegendes 

 Narracions humorístiques. Acudits, anècdotes divertides 

 Narracions d’aventures. De viatges i expedicions, d’acció 

 Narracions policíaques, de terror, de misteri 

 Narracions científiques. Ciència ficció. 
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La poesia és un gènere on les emocions flueixen més fàcilment, a través de la bellesa, la musicalitat, l’empatia dels 

sentiments... Com en el cas del teatre, també és una tipologia textual molt adient per a la pràctica i reforç de la 

mecànica lectora i el treball de fluïdesa, però cal no oblidar la seva presencia en el treball del gust per la literatura 

que ofereix la lectura compartida. 

Concretament,podent establir els següents criteris a l’hora de fer la tria, que es basarà en propostes individuals del 
professorat d’un nivell, si bé haurà de ser coherents amb la proposta vertical: 

 Edat 

 Qualitat literària 

 Varietat de temes 

 Proximitat d’interessos amb els lectors 

 Valors que facilitin el treball de construcció compartida de significats 
 
Per a conèixer quines opcions tenim, visitarem llibreries i biblioteques tant físiques com virtuals, webs especialitzats 
i procurarem estar al cas de les novetats editorials. 
 

9.2.3.2 Proposta de lectures col·lectives per nivells 

 

CURS 1r TRIMESTRE 2n TRIMESTRE 3r TRIMESTRE 

P3    

P4    

P5    

1r    

2n    

3r    

4t    

5è    

6è    

1r ESO    

2n ESO    

3r ESO    

4t ESO    

 

 

9.2.4 Lectura autònoma i lliure 

 

La lectura autònoma i lliure és l’espai on l’alumnat anirà construint el seu criteri d’elecció, es sistematitza a través 

dels 30 minuts, amb els fons de les biblioteques d’aula, llibres que l’alumnat porta de casa seva o diversos mitjans 

establerts pels equips docents de nivell que assegurin disposar d’un fons bibliogràfic variat i atractiu. 
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En aquest espai totalment lliure, hi caben tot tipus de lectures: còmics, llibres de coneixements, revistes… Com en 

el cas de la lectura col·lectiva, és important deixar un espai al final de la sessió, per tal de parlar del que hem llegit. 

En aquest cas la conversa adoptarà el format de recomanacions (el mestre també ha de participar activament en 

aquesta pràctica). És convenient tenir un espai habilitat a l’aula per tenir recollides les recomanacions de l’alumnat 

de manera gràfica, visual i fàcil de consultar (també es pot fer en espais comuns compartits amb la resta de classes). 

9.2.5 Recull d’activitats de fluïdesa lectora 

 

Tipologia d’activitats de fluïdesa 

lectora 
P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è 

1r 

ESO 

2n 

ESO 

3r 

ESO 

4t 

ESO 

1. El model lector és el mestre              

2. El model lector es l’alumne              

3. La preparació de la lectura 

expressiva 

             

4. Les relectures              

5. La lectura assistida              

6. Activitats de consciència 

fonològica 

             

7. Activitats d’entrenament 

lector 

             

8. Altres recursos              

 

 
  

NIVELL/CICLE 

TÍTOL DE L’ACTIVITAT TIPOLOGIA D’ACTIVITAT 

DE FLUÏDESA LECTORA 

DESCRIPCIÓ MATERIALS 

    

    

    

    

 

9.2.6 Proves de diagnosi 

És important disposar d’indicadors de l’evolució de l’assoliment competencial de l’alumnat, per tal que els equips 
docents disposin d’un element de reflexió compartit. En aquets sentit, a l’etapa d’Educació Primària s’aplicaran 
sistemàticament les ACL al mes d’octubre i al mes de maig, per tal de disposar d’aquestes dades en diferents sentits: 
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 Com a punt de partida per a prioritzar el treball de comprensió lectora amb cada grup-classe, en aquell 
aspecte que tingui més marge de millora. 

 Com a avaluació de resultats de la nostra intervenció docent. 
 Com a etapa per a orientar les decisions de treball de nivell, cicle i etapa. 
 Com a element de coordinació entre les etapes Primària/Secundària. 

 
Un cop corregides les proves, s’introduiran els resultats i es faran servir com a punt de partida per l’anàlisi docent 
en una trobada d’etapa i com a recull històric per a tenir una visió evolutiva de centre. 
 

9.3. Difusió, seguiment i avaluació del Pla de Lectura de Centre 

9.3.1. Difusió 

A l’inici de cada curs escolar, durant el mes de setembre, des de l’equip directriu es garantirà i programarà una 
reunió, com a mínim, en cada cicle per posar en comú, revisar i establir les pautes que permetin programar les 
activitats de lectura del curs seguint els acords que s’estableixen en aquest document. 
 

9.3.2 Seguiment 

En finalitzar el curs escolar, durant el mes de juny, cada tutor ha de recollir les actuacions dutes a terme al voltant 
del treball de lectura amb el seu grup. Per a fer-ho, s’hauran d’omplir les graelles de seguiment de cada grup que 
es faran arribar a les condicions de cicle, perquè en puguin fer el seguiment i serveixin com a base per a actualitzar 
el document, si es veu necessari, o reconduir la situació, si no s’han portat a terme les activitats acordades. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COL·LEGI FRANGOAL 
Formem persones, compartim il·lusions 

C/General Castaños, 28 

08860 Castelldefels 

Tel: 93 665 08 91 

www.frangoal.com 

 


