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1. Anàlisi del context. 

L’Escola Fontmartina està ubicada al barri de la Fontmartina del municipi de 

Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental). El municipi té una extensió 

aproximada de 17 quilometres quadrats i una població l’any 2018 de 9.325 

habitants, dels quals el 10% correspon a població estrangera procedent 

bàsicament del Magreb, de països subsaharians, de països de l’est i de Sud-

Amèrica.  

El 97% de les famílies del municipi  declaren que entenen el català,  el 85% el 

parlen, el  86% el saben llegir i el 66% escriure (Idescat 2011). El grau de 

normalització lingüística de la zona és força alt, doncs la població vinguda 

d’altres regions de l’Estat ja fa temps que són al municipi amb una plena 

integració en la vida del poble. 

El nivell de formació acadèmica i cultural de les famílies és força variat, ja que 

tota l’oferta educativa obligatòria del municipi és de la xarxa pública i això fa 

que hores d’ara aglutinem en els centres educatius (dues llars d’infants, tres 

escoles d’educació infantil i primària, un institut-escola i un institut) tots els 

sectors socials del municipi. 

Els resultats de les proves externes (CB 6è i AGD 3r) estan dins dels paràmetres 

de normalitat de la mostra de Catalunya tot i que pel que fa a la dimensió de  

l’expressió escrita de les tres llengües cal seguir prenent mesures per a millorar 

els resultats. 

Tot el professorat del centre, apart de la capacitació en llengua catalana té un 

bon domini de les llengües oficials. Paral·lelament hi ha un nombre menor de 
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docents que també tenen un domini plurilingüe que dona flexibilitat a 

l’organització curricular de les àrees de l’àmbit lingüístic. 

En el PEC i en el Projecte de Direcció està previst fer una petició de perfil 

lingüístic en llengua anglesa per implementar la metodologia AICLE. 

2. Oferta de llengües estrangeres. 

A l’escola la llengua estrangera que s’imparteix és l’anglès.  

Cal que l’aprenentatge de la llengua sigui significatiu; enfocament comunicatiu 

que pretén donar sentit als aprenentatges mitjançant la planificació i realització 

d’activitats que potencien la funcionalitat de la llengua en situacions d’ús real: 

 Bridging Schools: comunicació en llengua estrangera amb alumnes       

d’un altre centre. 

 Travelling Box: normalització de la llengua estrangera fora de l’àmbit        

escolar. 

 Tradicions (cultura anglesa). 

L’aprenentatge integrat de les competències (el vocabulari, la gramàtica i la 

fonètica no es treballen de manera aïllada) mitjançant situacions 

d’aprenentatge autèntiques en què l’alumne és el veritable protagonista del seu 

procés d’aprenentatge.  

Hi ha coneixements i destreses que una vegada apresos en una llengua estan 

disponibles per a les altres (estructures comunes) i que, per tant, no cal repetir. 

El temps d’exposició a la llengua estrangera és d’una sessió a la setmana de en 

gran grup des de primer fins a segon i de dues sessions setmanals en gran grup 
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des de tercer fins a sisè. Es fan desdoblaments setmanals des de P5 fins a sisè 

per treballar els continguts relacionats amb la dimensió comunicativa.  

A banda d’aquests agrupaments establerts en l’horari lectiu dels alumnes, 

durant les sessions d’anglès s’ofereixen diverses agrupacions per tal de 

potenciar la participació dels alumnes en la reproducció i consolidació de les 

diverses interaccions orals treballades. Així, doncs, es proposen activitats en les 

quals es treballa en gran grup, en grups reduïts (3, 4 alumnes), treball per 

parelles o, també, es pot demanar interacció individual mestre/a alumne/a.  

S’imparteixen continguts d’altres àrees (educació visual i plàstica) en llengua 

anglesa, de forma sistemàtica a sisè de primària (AICLE) una sessió setmanal de 

1:30 hores.   

La presència de dos docents a l'aula, per impartir la metodologia AICLE, permet 

generar espais de creació autèntics en què la llengua anglesa s'utilitza com a 

mitjà per guiar i canalitzar les inquietuds artístiques dels aprenents. El 

llenguatge, en aquest cas,  és una part del procés que s’aprèn a fer servir en el sí 

d’un context significatiu i real.  

Aspectes metodològics: 

 A l’etapa d’educació primària és essencial treballar la interacció 

comunicativa i la comprensió i producció de textos en contextos 

familiars. L’aula esdevé un espai agradable, motivador i comunicatiu que 

permet l’aprenentatge individual i cooperatiu a partir de situacions 

d’aprenentatge vivencials. 

 La creació de situacions motivadores, funcionals i significatives que 

prioritzin la comunicació oral sobre l’escrita (especialment en el primer 

cicle), que afavoreixin la participació i que potenciïn la interacció 
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comunicativa, suscitarà la necessitat de comunicar-se entre els infants i 

facilitarà l’adquisició dels coneixements, destreses i capacitats 

necessàries per desenvolupar la competència en comunicació oral i 

escrita. La llengua s’aprèn usant-la. 

 Les activitats han de tenir un caràcter lúdic, de manera que l’adquisició 

de la llengua estrangera es produeixi de forma natural i motivadora. Les 

activitats a classe han de seguir els principis de la metodologia 

comunicativa, és a dir, cada activitat s’ha de generar a partir de centres 

d’interès propers als alumnes i s’ha de vehicular a través d’una situació 

de comunicació que tingui sentit per ella mateixa. 

 La llengua s’ha d’emprar com a instrument de comunicació, no tant com 

a objecte d’estudi. Al llarg del procés d’ensenyament-aprenentatge 

d’aquesta etapa s’han de proporcionar bons models de llengua 

estrangera procedents de fonts auditives, audiovisuals i escrites diverses 

perquè els infants s’acostumin a un input extens i variat. 

 El docent és un model de parla de la llengua estrangera (no és una 

llengua transparent) ja que els alumnes inicien les produccions orals a 

partir de la repetició de models.  

 Els materials didàctics que s’empren han de despertar la curiositat,  

mantenir l’interès i l’atenció i generar situacions comunicatives amb la 

finalitat que els alumnes esdevinguin aprenents capaços de comunicar-

se. 

 L’ús de materials didàctics adaptats a l’edat i als interessos dels infants 

(materials de reforç i d’ampliació), l’organització dels espais 

d’aprenentatge i la diversificació de metodologies afavoreix l’augment de 

la confiança en les pròpies capacitats i reforça l’autoconcepte de 

l’alumne perquè se sent competent.  
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 Cal tenir a l’abast una gran diversitat de material específicament 

dissenyat per a l’aprenentatge de la llengua estrangera com llibres, 

cançons, fitxes i jocs, i altres materials adequats a l’edat com contes, 

revistes, documentals, objectes, recursos procedents de les tecnologies 

de la informació, anuncis, programes de ràdio i de televisió, catàlegs, jocs 

de taula, etiquetes d’aliments, peces de vestir, diccionaris, etc.  

 Les tecnologies de la informació i la comunicació són un recurs important 

per a l’aprenentatge de la llengua estrangera, ja que permeten l’accés a 

nombroses fonts d’informació  i presenten la llengua de maneres 

diferents, en contextos diferents o amb mitjans i suports variats. Així 

doncs, permeten adaptar l’ensenyament a les diverses capacitats i 

interessos dels alumnes perquè desenvolupin estratègies d’aprenentatge 

autònom.  

3. Objectius en relació a l’aprenentatge i ús de les 

llengües. 

La configuració de la nostra població escolar, on l’alumnat i les famílies són 

majoritàriament catalano-parlants ha facilitat una normalització en l’ús del 

català. No només des d’una perspectiva curricular sinó també en tot els àmbits 

educatius. 

La comunitat educativa té integrat l’ús del català com a llengua vehicular, 

d’aprenentatge i de relació. El professorat del centre es responsabilitza 

plenament de tenir cura de l’aprenentatge de la llengua catalana en tots els 

actes educatius. 
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El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua vehicular i 

d’aprenentatge del centre i s’utilitza en totes les activitats, sens perjudici que 

s’arbitrin mesures d’acompanyament en el període d’acollida de les famílies de 

l’alumnat nouvingut. L’escola és un espai on s’ha de garantir a l’alumnat l’accés 

al nostre patrimoni cultural, afavorint el sentiment de pertinença i l’estimació 

cap a l’entorn iniciant-los en una participació activa en relació a la societat que 

els envolta.  

És una prioritat d’escola generar un bon clima on la comunicació, la relació, 

l’afectivitat, el respecte mutu i el diàleg siguin fonamentals. En aquest sentit a 

l’educació infantil i cicle inicial treballen el recurs de la rotllana, on s’afavoreix 

especialment la parla i l’escolta. Per seguir treballant en aquesta línia plurilingüe 

del centre, amb l’ús de les llengües com a eina de comunicació, a tota l’etapa 

d’EP es fa un desdoblament d’anglès per poder potenciar aquesta dimensió oral. 

S’ha de vetllar per a que el treball de la llengua oral estigui integrat en l’activitat 

quotidiana curricular de l’àrea, treballant les diferents competències d’aquesta 

dimensió. Cal destacar la importància de la parla exploratòria en la metodologia 

del treball cooperatiu com a eina per pensar, raonar conjuntament i generar 

coneixement. 

El treball de la dimensió escrita s’està plantejant a partir de la formació ARA 

ESCRIC. S’ha coordinat la programació de l’expressió escrita en dos blocs, EI-CI i 

CM-CS, fent esmena a que hi hagi un temps per a la planificació, un per a la 

producció i un altre per a la revisió, competències de la dimensió escrita. 

Aquests detalls estan concretats en el document intern de desplegament de 

l’expressió escrita. 
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La formació rebuda en el programa de la Generalitat “Impuls de la lectura” ha 

fet augmentar la competència en la dimensió literària així com en la comprensió 

lectora. Seguim establint els 30 minuts prescriptius de lectura diària, en la 

primera franja horària del dia, que conjuntament amb el sistema de préstec de 

la biblioteca (d’aula i de centre), l’activitat de Padrins i Fillols i la Travelling Box, 

afavoreixen l’assoliment d’aquesta dimensió. En aquest sentit demanem  la 

complicitat de les famílies per acompanyar en aquest procés de foment pel gust 

per la lectura a partir d’unes orientacions que compartim a inici de cada curs 

escolar. 

Ja que la llengua oral i escrita són l’anvers i el revers d’un mateix procés, cal 

treballar-les de manera integrada, permetent al nen construir el seu procés 

d’aprenentatge i garantint un aprenentatge significatiu, funcional i global 

(constructivisme).  

Exemples d’activitats que afavoreixen aquest procés: 

- Padrins i Fillols 

- Jocs Florals 

- Treball d’autor 

- Bridging Schools 

- Conta-contes (famílies) 

- Presentació de projectes a les famílies 

- Dramatitzacions 

- Discurs del Rei Carnestoltes 

- ... 

Objectius del model educatiu plurilingüe i intercultural de Catalunya 
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En el nostre context, aquest model d’educació plurilingüe i intercultural es 

concreta en els següents objectius:  

• Proporcionar a l’alumnat una competència plurilingüe i intercultural que 

garanteixi, en acabar l’educació obligatòria, un bon domini de les llengües 

oficials, català, castellà i occità a l’Aran, i de la llengua de signes catalana, si 

s’escau, i un grau de competència suficient en una o dues llengües addicionals, i 

la capacitat de conviure en una societat multilingüe i multicultural. 

• Reforçar el paper de la llengua catalana com a llengua de referència del 

sistema educatiu i potenciar-ne l’ús per part de l’alumnat. 

• Capacitar els alumnes per utilitzar totes les llengües del seu repertori 

individual per al gaudi i la creació estètica, per a l’anàlisi crítica i l’acció social a 

través del llenguatge, i per actuar de manera ètica i responsable en qüestions 

d’importància local o global. 

• Desenvolupar en l’alumnat la capacitat d’utilitzar la seva competència 

plurilingüe per processar informació vehiculada en diferents llengües amb 

l’objectiu de construir coneixement nou. 

• Fer presents en els centres les llengües i cultures dels alumnes d’origen 

estranger, afavorir-ne el reconeixement, destacar-ne el valor cultural i 

econòmic, i promoure’n la integració educativa. 

• Despertar en els alumnes la curiositat per altres llengües i cultures, 

proporcionar-los coneixements sobre com són i com funcionen i afavorir la seva 

autonomia per aprendre-les al llarg de tota la vida. 

Objectius específics  
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Tenint en compte els objectius generals del sistema educatiu, a continuació es 

detallen els objectius específics que desenvolupen els trets d’identitat del 

nostre plantejament lingüístic: 

a) 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. 

b) 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. 

c) Exposar temes de producció pròpia oralment (exposicions, processos, 

comentaris d’actualitat, entre altres) amb preparació prèvia, i adaptant 

l’entonació, el to de veu o el gest a la situació comunicativa. Utilització de 

material gràfic. 

d) Aplicar tot tipus d'estratègies per comprendre el sentit global i la 

informació específica de textos escrits de tipologia diversa i en diferents 

formats.  

e) Llegir de manera autònoma i comprensiva, mostrant interès per tot tipus 

de textos. 

f) 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. 

g) Saber sintetitzar informació provinent de webs utilitzant el format 

hipertext. 

h) Mostrar seguretat en l’ortografia de base, bon coneixement de les 

normes ortogràfiques que responen a lleis constants i haver après 
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algunes normes d’excepció i algunes excepcions; haver memoritzat les 

paraules d’ús freqüent. 

i)  Conèixer els mecanismes de la llengua per crear significat, com 

derivació, composició, sentit figurat i tots els treballats durant el curs.  

j) 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. 

k) 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. 

l) Usar un llenguatge no discriminatori i respectuós amb els altres i ser crític 

amb els prejudicis racistes, sexistes, religiosos i classistes. 

m) Potenciar el plaer per la lectura per formar bons lectors. 

4. Criteris metodològics i organitzatius en relació a 

l’aprenentatge de les llengües. 

Hi ha un plantejament global sobre l’ensenyament de la lectura i l’escriptura 

que té en compte que és un procés complex que cal abordar des de totes les 

àrees del currículum. En aquest sentit es tindrà en compte la diversitat de 

metodologies, materials i recursos organitzatius per donar una resposta 

ajustada a les necessitats específiques de l’alumnat. 

Puntualment s’han realitzat intervencions dirigides al reconeixement de la 

diversitat lingüística i cultural del nostre alumnat. No existeix però cap protocol 

que reguli la seva aplicació. S’ha de seguir avançant en una protocolarització 

que permeti una generalització d’aquestes estratègies de treball. 
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El centre s’ha plantejat de manera global programes d’atenció a la diversitat de 

l’alumnat, però no aplicats en concret a la diversitat lingüística i cultural. S’ha 

d’anar avançant en aquest sentit. 

Presentem una síntesi del treball que es fa en cadascuna de les dimensions 

d’aquest àmbit lingüístic: 

 Dimensió comunicació oral: 

o La rotllana a EI i CI 

o Ambient d’expressió a EI 

o Explicació de contes (mestres, pares...) 

o Recitació de poemes 

o Incorporació d’exposicions orals en la programació de totes les 

àrees 

o Assemblees EP 

o Desdoblaments en llengua anglesa EI i EP 

o Representacions teatrals  

o Consell d’infants 

o Bridging schools 

o Implementació de la metodologia AICLE a l’àrea de plàstica a 6è 

d’educació primària 

o Utilització de les TIC en l’aprenentatge de les llengües 

 Dimensió comprensió lectora: 

o Biblioteca d’aula i de centre 

o Padrins i fillols (P5-5è i 1r-6è) 

o Travelling box 

o Banc de tallers de lectura 

o Utilització de les TIC en l’aprenentatge de les llengües 
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 Dimensió expressió escrita: 

o Sessió setmanal d’expressió escrita 

o Dictats 

o Codocència pel treball de l’expressió escrita 

o  Vinculació de l’expressió escrita als projectes de treball 

o Jocs Florals 

o Treball sistemàtic d’ortografia quaderns Daniel Gabarró CS 

o Utilització de les TIC en l’aprenentatge de les llengües 

 Dimensió literària: 

o Treball d’autor 

o 30 minuts lectura diària 

o Acompanyament procés lector 

o Préstec llibres lectura 

o Implementació del Pla Lector de Centre 

o Travelling box. 

 Dimensió plurilingüe i intercultural: 

o Ús de les diferents llengües en diversitat d’activitats per prendre 

consciència de la riquesa de la pluralitat lingüística 

o Integrada en les diverses activitats de les diferents dimensions 

o Utilització de les TIC en l’aprenentatge de les llengües 

Trimestralment s’estableixen reunions periòdiques de caràcter pedagògic amb 

els equips docents d’etapa i/o cicle per treballar les diferents dimensions de les 

llengües. 

Per tal de valorar els resultats de les metodologies i de l’organització de 

l’aprenentatge de les llengües en les diferents competències, a nivell de centre 
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tenim establertes unes proves internes que ens donen informacions sobre les 

mesures a prendre o a corregir per a l’assoliment dels objectius lingüístics: 

 PACBAL (P5 i 1r) 

 Proves Teberosky (P4 i P5) 

 Proves ACL (2n) 

 Lectura en veu alta (2n) 

 Qualitat lectora (4t) 

 Prova de nivell d’anglès (4t) 

5. Recursos i accions complementaris 

Actualment es disposa de voluntariat de personal docent jubilat que 

acompanyen a aquells alumnes amb més dificultats en l’assoliment de les 

competències lingüístiques. 

També disposem d’un Servei d’Atenció i Prevenció municipal integrat per una 

logopeda que fora de l’horari lectiu atén a alumnat amb dificultats de dicció, i 

per una psicòloga que fa tasques de prevenció i seguiment donant orientacions 

a les famílies i als docents en el procés d’adquisició de la lectoescriptura. 

Alumnes de 4t d’ESO de l’institut Reguissol del municipi, en el marc del servei 

comunitari, acompanyen en la lectura i expressió escrita a alumnes de l’escola 

de primer a sisè de primària, una sessió setmanal d’una hora, durant 10 

setmanes. 
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6. Comunicació interna i relació amb l’entorn 

La llengua vehicular a efectes de gestió administrativa del centre és el català. 

Per les comunicacions escrites amb la família també s’utilitza la llengua 

vehicular, si bé es té cura de fer arribar la informació a nivell oral quan es 

coneixen dificultats de comprensió. 

En les comunicacions orals, amb l’alumnat s’utilitza el català, amb les famílies es 

prioritza l’entesa, facilitant en moments inicials la comunicació en altres 

llengües que domina el professorat (castellà, anglès, francès...). 

Sovint s’utilitza la mediació de la comunitat escolar o membres de la pròpia 

família.  

Hi ha sensibilitat per part de l’escola en relació a l’ús no sexista del llenguatge, 

però s’ha de protocolaritzar. Es disposa d’un document de la Generalitat de 

Catalunya per a orientar i normativitzar aquest ús. S’ha de vetllar per la seva 

aplicació. 

El personal contractat per l’AMPA per a les activitats dels serveis escolars   –

menjador, servei bon dia, activitats extraescolars,... – utilitza el català 

majoritàriament com a mitjà de comunicació oral, adaptant-se a les necessitats 

lingüístiques de cada infant i/o família.  

La població no disposa d’un pla d’entorn, si bé des de l’escola hi ha iniciativa 

fent propostes de treball que generen xarxa – servei comunitari i fem pinya–. 

El 100% del professorat adscrit al nostre centre i del professorat substitut 

comprèn, parla, llegeix i escriu el català i es comunica habitualment en aquesta 

llengua. 
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En les reunions d’inici de curs es demana als pares i mares que ho desitgin 

acollir-se a fer de famílies acollidores, fet que suposa acompanyar a les famílies 

nouvingudes en tot allò que pot representar un obstacle per ells: guiatge en la 

llengua o qualsevol altre punt que es valori com un escull per a la família 

nouvinguda. 

7. Qualificació professional dels docents 

El centre fa una diagnosi i proposa formacions relacionades amb allò que vol 

millorar. En els darrers cursos s’ha prioritzat la formació en temes lingüístics, a 

nivell de la dimensió expressió escrita i comprensió lectora (lectura), participant 

en la formació Ara escric, ILEC i AICLE. 

Pel curs 2019-20 s’ha sol·licitat una plaça docent d’educació física amb perfil 

professional en llengua anglesa. 

Els perfils lingüístics reconeguts en el professorat del centre actualment són: 

- Dues mestres tenen formació en AICLE. 

- Deu mestres tenen perfil en lectura i biblioteca escolar. 

- Una mestra té perfil en immersió i suport lingüístic. 

- Tres mestres tenen l’especialitat en llengua anglesa 

8. Difusió del projecte lingüístic de centre. 

El projecte lingüístic es compartirà amb la comunitat educativa a través de la 

web del centre i de les reunions d’inici de curs. 


