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Context sociolingüístic 

 

Totes les mestres i tots els mestres de l’escola són mestres de català. 
 

La gran majoria de pares i mares dels nens i nenes de la nostra escola són de parla 
catalana. Aproximadament el 90% de la població del nostre entorn s'expressa en 
català en tots els àmbits de la seva relació quotidiana i també en les diferents 

activitats sòcio-culturals que es desenvolupen a Font-rubí.  
 

Aquests darrers anys han arribat al municipi algunes famílies magrebines i sub-
saharianes. Els nens i nenes de les famílies nouvingudes s’integren amb facilitat a 
l'entorn escolar i generalment aconsegueixen amb poc temps un domini considerable 

de la llengua catalana, i  també de la llengua castellana. 
 

Les persones encarregades de la cuina, els monitors de menjador i l’administrativa 
són catalanoparlants. 
 

 

La llengua catalana, llengua vehicular i d’aprenentatge 

El català és la llengua d’ús en les situacions de relació informal, entre iguals, entre el 

professorat i l’alumnat. El català és la llengua d’ús en tots els àmbits de l’escola, tant 
pel que fa a les aules,  com a l’esbarjo, i el temps de migdia i de menjador.  
 

 

Aprenentatge de la lectoescriptura 

Es fa amb una metodologia constructivista.  

Des de P-3, que els alumnes ja tenen un mínim de maduresa oral, se’ls posa en 
contacte amb la llengua escrita i en base a l'escriptura del seu propi nom, el dels 
companys i també el nom d'objectes de la classe.  

El format és de “lletres de pal”. Posteriorment a finals de P-5 a través del traç, la lletra 
evolucionarà cap el format “lligada”.  

El progrés comporta uns mecanismes de percepció global i un anàlisi de les paraules 
en fonemes i síl·labes. 

Primer escriuen paraules i després frases senzilles, per acabar realitzant tot tipus de 

text: Noms, data, dites, petits poemes, notes a casa, explicacions, notícies, 
receptes... 

(Veure el currículum de llengua i les orientacions metodològiques per a l'Etapa Infantil 
i el Cicle Inicial). 

 

Llengua catalana i llengua castellana: una sola àrea 

 
La llengua catalana és la llengua vehicular i d’aprenentatge de la comunitat escolar. 

Les estructures lingüístiques comunes es programen i es concreten en llengua 
catalana i a través de la llengua catalana. A mesura que es van treballant i assimilant 
es van transferint a la llengua castellana. Els materials, llibres de text, exercicis, etc, 

parteixen del fet que estem treballant amb una sola programació pel que fa a tot el 



que és comú. 

 
En el treball que es fa en llengua castellana, es té molt en compte la programació del 

treball en llengua catalana. Es treballen, per tant, els continguts comuns primer en 
català, s’evita la repetició sistemàtica de continguts i s’atenen els continguts específics 

de cada llengua. 
 
Per facilitar l’ús de la llengua castellana com a vehicular dins de la pròpia assignatura, 

prioritzem que el mestre que imparteixi l’àrea no sigui el tutor.   
 

 
Llengua catalana 

 
Des de l’inici de l’escolarització els alumnes de l’escola reben els seus ensenyaments 

en llengua catalana per tal de tenir una llengua de referència ben consolidada i que 
serveixi posteriorment de base per a l’aprenentatge de les diferents àrees i de les 
altres llengües. 

 
Amb l’objectiu que l’alumnat assoleixi una bona competència en la comunicació 

lingüística cal treballar per assolir un bon domini de: 
 

- la comprensió oral. 
- l’expressió oral. 
- la comprensió escrita. 

- l’expressió escrita. 
 

Aquests quatre aspectes es treballen de manera global i integrada des de totes les 
àrees, i més específicament a l’àrea de llengua catalana, en la qual s’ofereixen 
diversos models i tècniques per ser el màxim de competents en l’ús general de la 

llengua. 
 

 
Tallers de llengua 
 

El curs 2013-2014 es va iniciar l’activitat de Tallers de llengua en la qual es treballa 
l’expressió oral i escrita de manera més motivadora per millorar la competència 

comunicativa, lingüística i audiovisual. 
 
El Cicle Mitjà i Superior destina una tarda a la setmana (1,5h) on els alumnes del 

mateix cicle estan distribuïts en tres grups: Taller de llengua escrita; Taller de llengua 
oral; Taller de llengua escrita sobre suport digital. 

 
El curs 2014-15 aquests tallers s'han implantat també a Cicle Inicial amb un format 
similar als dels altres dos cicles. 

 
 

 

Llengua castellana 

 
L’aprenentatge de la llengua castellana s’inicia a primer de Cicle Inicial i en aquest 

cicle s'hi fan dues sessions setmanals. Als Cicles Mitjà i Superior se n’imparteixen tres. 
 



En el procés d’aprenentatge de la llengua castellana es parteix del treball de 

comprensió i expressió oral, i es va introduint progressivament la comprensió i 
l’expressió escrita.  

 
Totes les interaccions i totes les activitats, a les classes de castellà, tant orals com 

escrites, es fan en llengua castellana. 
 
Per tal de potenciar la competència lingüística dels alumnes en l’esmentada llengua, 

l’àrea d’Educació artística (plàstica) es fa en castellà. 
 

 

Llengua anglesa 

 
A l’escola es comença l’aprenentatge de la Llengua Anglesa a P5 i s’estén, 

incrementant progressivament les hores, fins a 6è.  
Disposem d’una aula per a aquesta assignatura amb Pissarra Digital, altaveus i 
suficient espai per a realitzar jocs, danses i activitats més mogudes. 

 
Durant l’aprenentatge a infantil, les classes són molt dinàmiques, oferint jocs, contes, 

cançons... per a introduir mica en mica l’idioma als alumnes. Tot l’aprenentatge és 
oral i amb molt de suport visual. 

 
Durant el Cicle Inicial se segueix amb la mateixa dinàmica però ja s’introdueix un 
llibre de suport i per tant l’expressió escrita.  

 
Al llarg del Cicle Mitjà, s’incrementa la qualitat de l’expressió escrita, treballant molt el 

vocabulari i les estructures amb l’ajuda del llibre però sense perdre l’aprenentatge a 
través dels jocs, cançons i històries. S’introdueix el treball amb les “whiteboards” 
individuals per a practicar l’escriptura de la llengua. 

 
A Cicle Superior l’ensenyament-aprenentatge ja està del tot centrat en les quatre 

habilitats necessàries de la llengua: comprensió oral i escrita i expressió oral i escrita. 
Igual que durant les etapes anteriors, el joc i les cançons estan presents a les 
sessions. 

 
Per reforçar l’assoliment de les competències tant orals com escrites, a partir de 2n de 

Cicle Mitjà, es fa l'activitat “Let's listen, read and tell a story” que consisteix en que 
els alumnes porten un llibre o revista acompanyats d’un CD i el tenen a casa quinze 
dies, durant els quals han de: 

- Escoltar la historieta i mirar els dibuixos. 
- Llegir la historieta en veu alta, fixant-se en la pronunciació del vocabulari. 

- Respondre preguntes sobre el tema i explicar-la individualment a la mestra. 
 
Per tal de potenciar la competència lingüística dels alumnes en l’esmentada llengua, 

l’àrea d’Educació Física a Cicle Mitjà i Superior es realitza íntegrament en anglès. A 
Cicle Inicial també es treballa la llengua anglesa amb les rutines i jocs puntuals 

. 
 
 



 

Distribució horària  

 

Llengua Catalana  

Cicle Inicial 210 h. 

Cicle Mitjà 175 h. 

Cicle Superior 245 h. 

Total Etapa 630 h. 

  

Estructures 

lingüístiques comunes 

 

Cicle Inicial 175 h. 

Cicle Mitjà 166,25 h. 

Cicle Superior 105 h. 

Total Etapa 446,25 h. 

  

Llengua castellana  

Cicle Inicial 140 h. 

Cicle Mitjà 183,75 h. 

Cicle Superior 210 h. 

Total Etapa 533,75 h. 

  

Llengua Anglesa  

Ed Infantil (P5) 52,5 h 

Cicle Inicial 140 h. 

Cicle Mitjà 192’5 h. 

Cicle Superior 210 h. 

Total Etapa 595 h. 

  

 

 

Activitats de foment de la lectura 

 
L’escola es proposa com a objectiu essencial afavorir i propiciar els hàbits de lectura 

entre els nens i nenes. Per tal de fomentar aquest hàbit, per aprendre a gaudir llegint 
i per millorar la comprensió lectora, tots els grups tenen setmanalment activitats i 

pràctiques diverses que afavoreixen el treball de la lectura i la comprensió lectora. Al 
centre es duen a terme, entre d’altres, les següents actuacions. 
 

 



Biblioteca d’aula:  

S’utilitza molt i amb un fons considerable a tots els cicles. Els nens trien un llibre per 
anar llegint individualment i en ocasions ho fan amb la tutora. Hi ha diverses estones 

setmanals en les quals els infants llegeixen individualment llibres i revistes que tenen 
a la biblioteca de l’aula. Si el mestre ho creu convenient es poden  emportar llibres a 

casa en préstec. 
En ocasions els mestres conjuntament amb els alumnes llegeixen col·lectivament un 
mateix llibre/text. 

 
 

Bibliobús:   
A Parvulari i a Cicle Inicial la mestra és la persona que hi va i tria els llibres per a 
l’aula. Tenen un espai amb llibres del Bibliobús i un altre amb els de l’aula per no 

barrejar-los. 
A partir de Cicle Mitjà els alumnes que volen fer ús del servei de préstec del Bibliobús 

ho poden fer els divendres durant l’estona d’esbarjo acompanyats per una mestra. Els 
mestres també fem ús d’aquest servei ja que podem tenir amb facilitat llibres que ens 
ajuden a complementar el treball a l’aula.  

 
 

Biblioteca de l'escola: 
L’escola disposa d’una Biblioteca. L'encarregada de la seva organització i bon 
funcionament és la Coordinadora LIC. Quan estigui tota organitzada s’haurà de decidir 

quin és l’ús general que en volem fer i la manera de dur-ho a terme. 
Els grups que vulguin hi poden anar acompanyats pel seu mestre. 

El curs 2013-14  es va iniciar l’activitat “L’hora del conte”. Ocasionalment unes 
estones de pati al llarg del curs, un mestre de l’escola explicarà un conte a tots els 
alumnes que voluntàriament vulguin anar a la biblioteca a escoltar-lo. 

 
La Biblioteca de l’escola s’obre un migdia a la setmana, de 13.45h a 14.45h, perquè 

els alumnes del menjador puguin fer-ne ús acompanyats d’un monitor i/o voluntari de 
l’AMPA. 
 

Els padrins de lectura: 
L’activitat dels Padrins de lectura consisteix en un acompanyament lector entre els 

alumnes de Cicle Superior, preferiblement cinquè, i els alumnes de P5. Els alumnes de 
cinquè aniran a la classe de P5 i els acompanyaran i guiaran en la lectura de contes 

curts adequats al seu nivell. Serà un treball per parelles on el company gran servirà 
de model i acompanyarà al més petit a iniciar-se a la lectura. L’activitat es duu  a 
terme mitja hora a la setmana i es comença al segon trimestre, moment en que es 

creu que els alumnes de P5 estan més preparats per beneficiar-se de l’ajut dels 
companys grans. 

 
Visita d’un escriptor o activitat específica per gaudir de la lectura 
Anualment sol·licitem la presència d’un escriptor de literatura infantil que s’hagi 

treballat a l’escola, per enriquir-nos i conèixer el procés que ha seguit per escriure els 
llibres.  

També  es demana al grup de revistes Bayard (Cucafera, Tiro Liro, Reporter Doc) i 
Cavall Fort, que ens vinguin a fer uns tallers d’animació, coneixement i estructura 
d’una revista. 

 
 

 
 



 

Programa EUROMANIA 

 
Des del curs 2013-2014 els alumnes de Cicle Superior participen al programa 

EUROMANIA a través del treball d’algun dels temes de medi. 
Aquest programa neix d’un projecte europeu amb l’objectiu de desvetllar interessos 
plurilingües i avançar cap a una competència lectora plurilingüe en set llengües 

romàniques: català, castellà, francès, occità, romanès, italià i portuguès.  
 

 
Festes i celebracions 

 
L’escola considera les festes i les celebracions com un bon moment de convivència de 

tota la comunitat escolar.  
Les festes donen a conèixer i fomenten les tradicions de la cultura catalana: es canta, 

es reciten poemes, es fan representacions teatrals, danses populars, entre d’altres.  
 
Concretament, la festa de Sant Jordi té un gran contingut pel que fa a la llengua: 

- Es reciten poemes i es representa la llegenda. 
- Es fa una Fira d'intercanvi de llibres usats. 

- Els alumnes de 3r a 6è participen al concurs literari de la revista local Montònec i a 
la festa vilafranquina del Tastacontes. 
- Els alumnes de 6è munten una parada per vendre llibres. 

 
 

Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua vehicular 
  

 
El nombre reduït d’alumnat nouvingut per aula (alumnes de l’escola des dels tres 

anys, en la major part de casos) ha facilitat i simplificat molt les actuacions 
necessàries per a assegurar la bona acollida de l‘alumnat esmentat. L’Equip Directiu 

de l’escola, conjuntament amb la mestra d’Educació Especial i els tutors implicats, 
estudien nen per nen les actuacions a fer. L’ús gairebé exclusiu de la llengua catalana 
a tots els àmbits de l’escola (aules, pati, menjador...) facilita en bona mesura 

l’adquisició de la competència lingüística en la llengua vehicular a la totalitat dels 
alumnes nouvinguts en un termini de temps reduït. El nostre Pla d'Acollida contempla 

diferents actuacions pel que fa a l'aprenentatge de la llengua, del qual en destaquem: 
 
- Després d'una avaluació inicial, sobretot de les matèries instrumentals i 

especialment del nivell oral i escrit de llengua, el professor amb l'ajut de la mestra 
d'Educació Especial i les Coordinadores LIC de la comarca seleccionarà i prepararà els 

materials adaptats a les necessitats i nivell de l'alumne.  
 
- S'habilitaran suports per aconseguir el coneixement bàsic de la llengua en el menor 

temps possible, per poder arribar al nivell que li tocaria per edat.   
 

 

Atenció a la diversitat 

 
L’escola, amb la col·laboració dels serveis educatius, ha consolidat els mecanismes 

organitzatius, curriculars i pedagògics per atendre la diversitat de l’alumnat. Dins 
d’aquests mecanismes, es tenen en compte estratègies que fan referència a la 



participació de l’alumnat en el seu propi aprenentatge, a la col·laboració entre iguals i 

a l’ús de materials multinivells. Existeix la Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD) per 
adequar aquests mecanismes a la realitat canviant del centre. 

 

 

Font-rubí, 29 d'octubre de 2014 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


