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1- INTRODUCCIÓ 


Des del seu origen i fundació a laciutatdeVic,l’any1826,l’EscolaVedrunaCatalunyaestà
lligadaiarreladaalpaís,cosaqueesmanifestaenl’úsdelallenguapròpia,enelmarcd’un
modeld’escolacatalanaienlaimparticiódecontingutsques’endinsenenelconeixementde
la cultura. la història i la tradició de Catalunya. Les escoles Vedruna treballen per estar
inseridesa ln
 ostree ntornm
 ésimmediat,d
 esd
 eln
 ostreb
 arri,p
 obleo
 c iutat. 

L’escola Vedruna-Berga ha evolucionat sempre sota aquests principis. El seu tarannà de
vinculacióalpaíshaestatsemprepresentenlasevahistòria,peròésapartirdel1978quan
esp
 otd
 efinirc oma E SCOLAC
 ATALANAic omençaa impartirt oteslesa ssignaturese nc atalà. 

Elsn
 ostrest retsd
 ’identitate nsp
 ortena c onsiderarq
 ue: 

➢ El català és la llengua vehicular de comunicació i aprenentatge de l’escola i, així
mateix,d
 eg estiód
 elc entre. 
➢ Els mestres actuem com a models, referents i motivadors de l’aprenentatge de la
llenguailac ulturac atalana. 
➢ L’aprenentatge de la llengua i la cultura es fa de manera progressiva segons les
capacitats dels alumnes i es procura que cada persona sigui protagonista del seu
propic reixementp
 ersonal id
 els eua prenentatge. 
➢ Es dona a conèixer la història del nostre país en totes les seves manifestacions
(culturals,artístiques,literàries...),jaqueperestimarunaculturacalconèixer-laamb
profunditat. 
➢ Somunaescolaobertaiinseridaalseuentornsociali,pertant,reflexdelmoviment
migratoriqueviulanostrasocietat,onl’educacióques’imparteixdefuigdequalsevol
discriminacióit ée nc omptelad
 iversitatd
 els eua lumnat. 


2- CARACTERÍSTIQUESSOCIOLINGÜÍSTIQUESDEL
CENTRE 

2.1.L ’ENTORN 

L’EscolaVedrunaBergaésuncentreconcertatd’educacióInfantil,PrimàriaiSecundària, que
inclou: 
● Duesa
 ulesd
 elactants. 
● Dueslíniesllar1
 illar2
 . 
● Dueslíniesd
 ’educacióinfantil. 
● Dueslíniesd
 ’educacióp
 rimària. 
● Dueslíniesd
 ’educaciós ecundària. 

L’escola acull alumnat, majoritàriament, de la ciutat de Berga, però també de la seva
comarca. 
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Estàs ituadae nu
 ne ntornp
 rivilegiat.C
 omptaa mbd
 ose dificis: 
● L’edificiprincipal,queenglobadesdelactantsfinsaprimària,comptaamblamajor
partdelessevesinstal·lacionsubicadesenunasolaplanta,fetqueajudaafacilitar
l’accessibilitata t ote lc entrep
 erp
 artd
 elsa lumnes. 
● El segon edifici, que és ocupat per l’educació secundària, compta amb unes
instal·lacions adaptades a les necessitats de tots els alumnes i és accessible a
alumnesa mbc adiresd
 er odes. 


2.2.A
 LUMNAT,P
 ROFESSORATI P
 ERSONALD
 ELC
 ENTRE 

La provinença dels nostres alumnes és força variada i cada vegada hi ha més alumnes
procedentsd
 ’altresp
 aïsosin
 acionalitats. 
Enaquestmoment,alanostraescolahihaescolaritzats765alumnes.Lallenguafamiliarde
lam
 ajoriad
 elsa lumnesd
 elc entreé se lc atalà. 
L’escolarepalumnesnouvingutsduranttotelcursescolar. Lamajorpartarribendirectament
del seu país d’origen o adreçats per la Comissió d’Escolarització. Normalment aquests
alumnes tenen un totaldesconeixementdelallenguacatalana.Enarribar,s’atenenapartir
delsc riterisr ecollitse ne lP
 lad
 ’Acollidad
 elc entre. 
El tractamentdelesllengüesambtotselsalumnestécomabasel’aprenentatgedelcatalà,
amblesr espectivesa daptacionsc urriculars. 
Elprofessoratdelcentreielpersonalnodocentésdeparlacatalana.Aixímateix,elcatalàés
lallenguav ehiculard
 ’aprenentatge. 

2.3.À
 MBITA
 DMINISTRATIU 

Lallenguac atalanaé slallenguau
 tilitzadae nt otse lsd
 ocumentsq
 ued
 isposae lc entre. 

2.4- À
 MBITH
 UMÀI D
 ES ERVEIS 

➢ El català és el vehicle d’expressió en totes les activitats administratives, internes i
externes. 
➢ Elc entreu
 tilitzalallenguac atalanac oma llenguad
 ec omunicacióo
 ralie scrita. 
➢ El centre vetlla perquè tot el personal del centre tingui competència lingüística en
català,s egonslat ascaq
 ued
 esenvolupa. 
➢ El centre fomenta l’interès i les ganes de millorar en el domini i l’úsdelallenguai
culturac atalanad
 elp
 ersonald
 ocentin
 od
 ocentd
 elc entre. 

Projeccióinterna 

Totselsdocumentsquefanreferènciaalaretolació,alsdocumentsadministratius,degestió,
actes,n
 otes,a visos,c omunicatsa lst aulersinformatiuse sf ane nllenguac atalana. 
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L’Equip Directiu del centre vetlla perquè la llengua catalana sigui la llengua vehicular
d’expressió en totes les reunions de cada etapa educativa, tant a nivell intern com en les
reunionsie ntrevistesa mbe lsp
 ares. 

Projeccióe
 xterna 

Elcentrevetllaperquètotesaquellesactivitatspedagògiquesqueesrealitzinforadelcentre
esd
 uguina t ermee nc atalà. 
La correspondència oficial i escolar, els butlletins i informes, les comunicacions escrites
dirigidesa lsp
 aresim
 ares,lar evistae scolarilaP
 lataformaD
 igitale sf ane nllenguac atalana. 
L’activitat de l’AMPA es desenvolupa en la llengua catalana en les activitats internes i
externesd
 ’acorda mbe lp
 resentP
 LC. 


3-DE
 SENVOLUPAMENTDELPROJECTE 

El nostre Projecte Lingüístic és un recull organitzat dels acords que s’han establert sobre
l’ensenyament de les llengües i lacomunicacióenlanostracomunitateducativaiesregeix
pelsp
 rincipisb
 àsicss egüents: 

➢ Comprensivitatiinclusivitat. 
- S’han d’articular els mecanismes necessaris per a garantir la participació de
tot l’alumnat, independentment de quines siguin les seves competències
lingüístiques. 
- Totes les accions hand’anaradreçadesafacilitarlamàximaintegraciódetot
l’alumnat. 
➢ Aprenentatged
 elesllengüesa p
 artird
 elss eusu
 sos. 
- Lallenguas’integraapartirdelseuúsencontextoscomunicatiussignificatiusi
diversificats. 
- La reflexió activa sobre els processos d’aprenentatge de les llengües en
potencia la seva integració iamplialescompetènciescomunicatives,sempre
quee stiguia ls erveid
 elar esoluciód
 elsp
 roblemesd
 ec omunicació. 


3.1.-C
 OMPETÈNCIESP
 RÒPIES 

● Competència comunicativa: Esdevé la clau que articula els aprenentatges a
desenvoluparentoteslesllengües.Hadeseratesadesdetoteslesàreescurricularsi
activitatse ducativesd
 elc entree nlesc ompetèncieso
 ral,e scritaia udiovisual. 

● Competència oral: Facilitar, elaborariexpressaridees,opinionsisentimentsapartir
de la interacció amb els altres, construint aixíelpropipensament.Calconsiderar-la
entoteslessevesdimensions:ladelainteracció,ladel’escoltailadelaproducciói
mediacióengrupgrani/opetit.L’úsreflexiudelaparlaesconstitueixcoml’einamés
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eficaçperassolirelsaprenentatges.L’alumnathad’assumirelpaperd’interlocutoren
lesd
 iversess ituacionsd
 ec omunicació. 
Hem de considerar la competència oral com a mitjà per a l’aprenentatge dels
diferents continguts curricularsdinsdecadascunadelesàreesi,alhora,constituir-la
coma b
 ased
 el’aprenentatged
 elc ontingutsd
 elac ompetènciae scrita. 

●

Competència escrita: Cal potenciar-la en totes les seves dimensions: receptives
(lectura) i productives (escriptura), de comunicació i creació, i calrelacionar-laamb
lesinteraccionso
 ralsq
 uea favoriranu
 na prenentatgec adac opm
 ésc onscientie ficaç. 
La llengua escrita és una eina que ha de servir per entendre’s a un/a mateix/a,als
altres i els fenòmens del món i la ciència. També és una fontdedescobertaiplaer
personal. D’aquí la importància de potenciar, dins l’àmbit escolar, activitats
dinamitzadores de l’aprenentatge lector i escriptor que afavoreixin aquesta
competència. 


● Competènciaaudiovisual:Afavorirunaccésmésconscientieficaçalesinformacions
audiovisuals. 

● Competència plurilingüe i intercultural: Donar eines perquè els alumnes puguin
adquirir actituds i habilitats per aprendre altres llengües en un món plural,
multilingüeim
 ulticulturalc ome ln
 ostre. 

● Competència literària: Familiaritzar l’alumne amb obres literàries per tal de
desenvoluparelseuhàbitlectoriescriptorialhora,conèixeriapreciartextosliteraris
ded
 iversest ipologiesp
 erc omprendrem
 illore lm
 ónq
 uee nse nvolta. 


3.2.- O
 BJECTIUSG
 ENERALS 

1- Consolidar la llengua catalana com a eix vertebrador delnostreProjectedeCentre,
dinsu
 nm
 arcp
 lurilingüeiintercultural. 
2- Conèixerelpatrimoniculturaldelanostrallengua,participantenlasevaconservació
i millora i respectant la diversitat lingüística com a dret dels homes i dones i dels
pobles. 
3- Valorar la realitat multilingüe i intercultural de la nostra societat com a font de
riquesap
 ersonalic ol·lectiva,t ota favorinta ctitudsd
 er especte. 
4- Desenvoluparlacompetènciaenlallenguacatalanacomavehicledecomunicacióa
nivello
 ralie scrit. 
5- Comprendret ott ipusd
 em
 issatges:o
 rals,e scritsiv isuals. 
6- Expressar-se oralment, adequant les formes i el contingut als diferents contextos i
situacionsc omunicativesim
 ostrantu
 naa ctitudr espectuosaid
 ec ol·laboració. 
7- Despertarl’interèsielgustperlalecturaidesenvoluparlacapacitatlectoraiunbon
nivellc omprensiuid
 ef luïdesa. 
8- Facilitart extosa dientsp
 erintroduirlesd
 iferentst ipologiest extuals. 
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9- Utilitzar adequadament la biblioteca, els mitjans de comunicació audiovisual i les
tecnologies de la informació per a obtenir, interpretar i valorar informacions i
opinionsd
 iferents. 
10- Produirt extosd
 ed
 iferentt ipologiaa mbc oherència,c ohesióic orrecciólingüística. 
11- Conèixerientendreelsdiferentsnivellsdelallengua:estàndard,col·loquial,literari,
llenguatgese specialitzats... 
12- Despertar el gust pel treball ben fet en tots els aspectes: escriptura, ortografia,
presentacióa curada... 
13- Desenvoluparlacompetènciaenllenguacastellana,demaneraqueespuguinutilitzar
amblam
 àximac orreccióp
 ossiblelesd
 uesllengüeso
 ficials. 
14- Comprendre i expressar en llengua estrangera (anglesa) les interaccions orals més
habitualsa l’aula.  
15- Comprendre els missatges orals en llengua estrangera (anglesa) sobre temes
relacionats amb els interessos dels alumnes, els dels altres i el del món que ens
envolta.  
16- Comprendre i expressar en la segona llengua estrangeraoptativa(llenguafrancesa)
lesinteraccionso
 ralsm
 ésh
 abitualsa l’aula- alumnesd
 es ecundària-. 
17- Comprendre els missatges orals en la segona llengua estrangera optativa (llengua
francesa)lesinteraccionso
 ralsm
 ésh
 abitualsa l’aula- alumnesd
 es ecundària-. 
18- Desenvoluparlescompetènciescomunicativesaudiovisualsidigitals necessàriesper
accedir i interpretar correctament la informació en els diferents formats que es
puguind
 onar. 

3.3.- À
 MBITD
 EL ESL LENGÜES 

Àmbitp
 edagògic 

Elt ractamentd
 elallenguac atalanaa
 ln
 ostrec entre 

➢ La nostra escola es declara escola catalana, per això, tots els alumnes que s’hi
matriculenh
 of ans abentq
 uee lc atalàé slallenguab
 ased
 ’aprenentatge. 
➢ El centre vetlla per l’ús habitual de la llengua catalana com a llengua vehicular
d’aprenentatge i de comunicació en els recursos materials i didàctics del centre. A
més, a les àrees que s’imparteixenenllenguacatalana,s’utilitzaaquestallenguaen
totes les activitats orals i escrites: l’exposició del professor, el material didàctic o
llibresd
 et ext,e lse xercicisd
 elsa lumnesilesa ctivitatsd
 ’avaluació. 
➢ El centre vetlla per la qualitat de la llengua vehicular i el professorat n’és el
transmissordelmodeld’úsperal’alumnatperquèaquestentinguiunreferentclari
sòlid. 
➢ Les àrees s’imparteixen en llengua catalana, excepte la llengua castellana i les
llengüese strangeres,s eguinte lm
 odeld
 ’immersiólingüísticae nllenguac atalana. 
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➢ Elcentrevetllaperquèl’escolasiguil’espaionl’alumnes'habituialssenyalsd’identitat
nacional propis de la nostra personalitat col·lectiva: la història, la cultura, el
patrimoni, les tradicions i, sobretot, la llengua pròpia per adquirir el sentiment de
pertinença iestimacióalpaís,larelacióambl’entorn,l’oberturaalmónilainiciació
enlas ocietatq
 uee nse nvolta. 
➢ En acabar l’Educació Secundària Obligatòria, l’alumnat ha de conèixer i utilitzar de
manera correcta i apropiadament la llengua catalana,tantoralmentcomperescrit,
emprant-lan
 ormalmentc oma llenguav ehicular. 
➢ Alsalumnesmatriculatsal’escolaprovinentsdeforadeCatalunyase’lsrealitzaràuna
programació personalitzada (si convé), per tal d’adquirir un nivell que li permeti
desenvolupar-sea utònomamenta lc entre. 
➢ Eltractamentdeladiversitatenaquestaàreaesportaaterme,siescreunecessari,a
partir d’agrupamentsflexiblesheterogenispertald’afavorirelprocésd’ensenyament
- aprenentatge i atendre les necessitats dels nostres alumnes de manera més
individualitzadaa t oteslese tapese ducativesd
 elc entre. 



EDUCACIÓI NFANTIL,P
 RIMÀRIAI S ECUNDÀRIA 

➢ Lallenguap
 arladaé se lf onamentie lp
 untd
 ep
 artidad
 elallenguae scrita. 
➢ Afavorimlaparticipacióactivaenl’úsdelallenguaoraldinsdelcentreperaconseguir
queelsalumnesaprenguinaexpressar-seambcoherència,totrespectantlesnormes
delac omunicacióo
 ral. 
➢ Proporcionem als alumnes els coneixements necessaris per a poder comprendre la
informacióa p
 artird
 ed
 iferentsf ormats. 
➢ L’aprenentatge de la lectoescriptura s’inicia a P3, basant-se en el mètode
socioconstructivista. 
➢ Proporcionem a l’alumne un ambient acollidor i estimulant que afavoreix el
desenvolupament de les quatrehabilitatsbàsiques:l’expressióilacomprensióorali
escrita,q
 uelip
 ermete xpressar-sea mbc oherènciais abere scoltara mbr especte. 
➢ Es respecten els diferents ritmes d’aprenentatge dels alumnes, tot adequant els
materialsilesa ctivitatsa ls eup
 rocésm
 aduratiu. 
➢ L’escola programa activitats queafavoreixenl’hàbitlectoriquefacilitenalsalumnes
l’accésa lsd
 iversosr egistresd
 elallengua. 
➢ Disposem d’una variada tipologia de textosactuals,queesfacilitenalsalumnesper
taldedesenvoluparl’hàbitlector,fomentantaixíelgustperlalecturaidescobrintel
seuv alorinformatiu. 
➢ Treballem l’expressió escrita donant eines als alumnes queelsfacilitenlaproducció
det ote lv entalld
 et ipologiest extuals.S es egueixe ls egüentm
 ètoded
 et reball: 
1. Pensar. 
2. Escriure. 
3. Revisar: 
▪ Coherència. 
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➢

➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢

▪
▪
▪

Cohesió. 
Ortografia. 
Puntuació. 
Treballem, de manera sistemàtica i gradual, l’ortografia, per taldedesenvoluparen
els alumnes la capacitat crítica per a poder analitzar els seus errors i donar einesi
estratègiesp
 era c orregir-los. 
Facilitemelconeixementdellèxicidelasemànticapertalqueelsalumnesaprenguin
a utilitzar recursos que els enriqueixen en l’ús de la llengua oral i escrita. Es
programen activitats que permeten als alumnes relacionar aquests aprenentatges
amblar ealitat:lectura,e xperiènciesp
 ersonals... 
Treballems istemàticamentlese structuresm
 orfosintàctiquesd
 ef ormao
 ralie scrita. 
Reforcemlafuncionalitatdelsaprenentatgesadquiritsal’àreadellenguaentotesles
altresm
 atèries. 
Faciliteme lc oneixementd
 elar ecercad
 ’informacióa t ravésd
 el’úsd
 elesT IC. 
Ensenyeme lt ractamentd
 elt exta mbs uportinformàtic. 
Considerem la bonapresentaciócomunanecessitatasertingudaencompteentot
treballe scritr ealitzatp
 erl’alumne. 
Considerem prioritari l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura en llengua catalana,
atèsq
 ueé sa questalaq
 ues ’utilitzac oma llenguav ehicularid
 ’aprenentatge. 
A l’etapa d’infantil i primària, treballem tots els vessantsdelallenguaenelsespais
d’aprenentatge “E l món de les paraules” i “T ot és possible”, respectivament per a
cadae tapa. 
Es fomenta la participació en diversos concursos i esdeveniments de caràcter
comarcalin
 acionald
 elallenguac atalana,t ane scritac omllegida.



E
 lprocésd’ensenyamentaprenentatgedelallenguacastellana 


➢ L’ensenyament aprenentatge de la llengua castellana comença a primer d’educació
primària. 
➢ Lallenguap
 arladaé slab
 aseie lp
 untd
 ep
 artidad
 elallenguae scrita. 
➢ Proporcionem a l’alumne un ambient acollidor i estimulant que afavoreix el
desenvolupament de la parla,lacomprensióoraliescritaiquepermetexpressar-se
ambc oherènciais abere scoltara mbr especte. 
➢ En acabar l’ensenyament obligatori (4t d’ESO), l’alumnat coneixerà la llengua
castellanaanivelloraliescritdemaneraquepuguiutilitzar-laapropiadamentcoma
fontd
 ’informacióiv ehicled
 ’expressió. 


Lesllengüese strangeres 

➢ L’anglèsé slap
 rimerallenguae strangeraq
 ues ’ensenyaa ln
 ostrec entre.
➢ L’ensenyamenta prenentatged
 el’anglèsd
 ’EducacióInfantile sr ealitzat otalmento
 ral. 
➢ El centre vetlla perquèal’etapadeprimàrial’alumnecomprenguiiexpressi,tantde
formao
 ralc ome scrita,m
 issatges,e na questallengua,d
 ef ormae ntenedora. 
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A l’etapa de secundària, es continua l’aprenentatge d’aquest idioma per tal queels
alumnes, un cop finalitzin l’educació secundària obligatòria, siguin competents i
sàpiguene xpressar-seic omprendret antd
 ef ormao
 ralc ome scrita. 
Semprequelescondicionshopermetin,s’ofereixunaestadalingüísticaa3rd’ESOen
unp
 aísd
 ep
 arlaa nglesa. 
➢ L’aprenentatge de l’anglès es complementa de manera optativa amb la llengua
francesa, de 1r a 4t d’ESO, de manera que els alumnes que finalitzin 4t tinguin un
nivell intermedi en acabar aquesta etapa. Sempre que sigui possible, s’ofereix un
intercanvilingüística mbe lsa lumnes. 
➢ Si és possible, es compta amb un auxiliar de conversa nadiu per l’etapa
d’infantil/primària,iu
 na ltrep
 era s ecundària. 

3.4.-  PRINCIPISM
 ETODOLÒGICS 

➢ Caladoptarmesuresorganitzativesquefacilitineltreballdelscontingutsescolarsde
manerat ransversaliq
 uec ontemplinl’heterogeneïtatd
 elsa lumnesd
 elc entre. 
➢ L’ensenyament de la llengua sempre ha de tenir com a prioritat principal el seu ús
social. 
➢ Creiem en la participació directa de l’alumne a partir del seu interès i de l’activitat
coma t ractamentd
 elsc onceptes,p
 rocedimentsia ctituds. 
➢ Valorem el descobriment com a font d’hipòtesi, d’estímul, de camí per arribar a
l’abstracció. L’alumne és el protagonista del seu procés d’aprenentatge i ell ha
d’arribara lesc onclusionsp
 ròpies. 
➢ Potenciem l’interès espontani, sobretot en el coneixement dels codis escrits i
d’instrumentsd
 ec ultura( cançons,p
 oemes,d
 itesp
 opulars,...). 
➢ Facilitemlainformaciómotivadoradenousaprenentatgesiqueestiguinanivelldels
seus coneixements i capacitats, que despertin el seu interès en la introducció dels
temesq
 uee st reballen. 
➢ Domini de tècniques instrumentals, posant al seuabasttotselsmaterialsirecursos
quea favoreixinlac omprensiód
 ec onceptesip
 rocessosc ognitius. 
➢ Dissenyem situacions d’aprenentatges globals en què l’ús motivat i reflexiu de les
estratègies comunicatives i lingüístiques porti a la resolució dels problemes
plantejats.
➢ Mostrem especial atenció a la diversitat lingüística i de competènciesdelsalumnes
delc entre. 
➢ Afavorim les activitats col·lectives, cooperatives i grupals (diàleg, debat, col·loqui,
comentaris,p
 osadese nc omú,...)c oma b
 ased
 elac onstrucciós ociald
 elss ignificats. 
➢ Afavorim la funcionalitat dels aprenentatges, no tan sols des de l’aplicació pràctica
dels coneixements adquirits, sinó també per la sevautilitaticomapuntdepartida
pera p
 ortar-nea t ermed
 en
 ous. 
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➢ IntegremelrecursTICpertalderegistrar,valorar,seleccionar,sintetitzaricomunicar
lainformació. 


3.5– D
 ISTRIBUCIÓH
 ORÀRIA 

Llenguac atalanaic astellana 

NIVELLI NFANTIL 
GRUPP
 ETITS 

 Llenguac atalana,llenguav ehicular. 
 1’5 h
 oresd
 ellenguaa nglesa( aproximadament). 

NIVELLP
 RIMÀRIA 
GRUPM
 ITJANS 

 4h
 oresd
 ellenguac atalana. 
 3h
 oresd
 ellenguac astellana. 
 3h
 oresd
 ellenguaa nglesa. 
 
G
 RUPG
 RANS 

 4h
 oresd
 ellenguac atalana. 
 3h
 oresd
 ellenguac astellana. 
 4h
 oresd
 ellenguaa nglesa. 

N
 IVELLS ECUNDÀRIA 

 3h
 oresd
 ellenguac atalana. 
 3h
 oresd
 ellenguac astellana. 
 3h
 oresd
 ellenguaa nglesa( menysa 2
 nd
 ’ESO,q
 ues en
 ’imparteixen4
 ). 
2h
 oresd
 e1
 ra 3
 rd
 ’ESOd
 es egonallenguae strangera( Llenguaf rancesa)i 

3h
 oresa 4
 td
 ’ESO. 


A l’etapa d’infantil i primària es treballa la llengua catalana als espais de El món de les
paraules, Tot és possible; Manos alaObra,ésunespaienelquallallenguavehicularésla
castellana. Quant a la llengua anglesa, l’auxiliar de conversa, en cas que sigui possible
tenir-ne, col·labora als espais d’aprenentatgeiaprimàriahihadosespaisenelqualespot
practicarl’anglèse nt otese lss eusv essantsIw
 antt ob
 eiD
 iscovert heu
 niverse. 
Atotselsespaisdel’escolahihallibresdelecturaicontesperapotenciarlalectura,jasigui
eng rupo
 individualment. 
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Al’etapadeprimàriaanivelldemitjansesllegeixun llibredelecturaencatalàianivellde
gransesllegeixendosllibresdelecturaencatalà.Apartirde5èesllegeixunllibreenllengua
anglesa. 
A secundària, la lectura de llibres enllenguacatalana,castellanaianglesaformapartdela
programació d’aquestes matèries. Als darrers cursos d’ESO també s’introdueix un llibre de
lecturae nllenguaf rancesa. 



3.6.– AVALUACIÓ 

S’entén l’avaluació com una activitat queregulaiautoregulaelsprocessosd’aprenentatgei
ús de la llengua, a fi de potenciar el desenvolupament de la competència plurilingüe i
l’assolimentdel’autonomiadel’aprenentatge. Calpreveureelsdispositiusd’avaluaciócoma
activitat conjunta (interactiva) ambl’alumnat,comareflexiósobreelsprocessosisobreels
resultats de l’aprenentatge lingüístic, tot precisant les pautes i els criteris per a regular el
procés,peravalorarlesdificultatsqueespresenten,peralaintroducciódemilloresopera
la necessària valoraciódelresultatfinal.L’úsdelsdiferentstipusd’avaluació(autoavaluació,
individual, col·lectiva) i instruments (pautes d’avaluació, qüestionaris, dossiers) asseguren
l’eficàciae ducativa. 

L’actual context plurilingüe ens demanaunavisióàmpliaiintegradoradelprocésavaluatiu,
peraixòl’alumnathadesercapaçd’usarfuncionalmentlareflexiósobrelallengua,revisanti
reformulant les seves produccions i que sigui capaç a transferir el què ha après en altres
situacions.  


Lesn
 ostresa ctivitatsd
 ’avaluaciós ón: 

AvaluacióI nicial 

➢ Conversa.Ensserveixpersaberelnivelldeconeixementinicialquetéelnen/asobre
elt emaq
 uet reballarem. 
➢ Provad
 ec oneixementsb
 àsics.P
 ots ero
 ralo
 e scrita. 


AvaluacióF ormativa 

➢ Seguiment del treball diari de l’alumne a l’aula, per tal de copsar com es van
interioritzante lsc ontingutsq
 uee st reballen. 
➢ Valoració de la realització detreballsquefacinreferènciaal’aplicaciópràcticad’uns
objectiusc oncrets. 
➢ Observaciód
 elt reballd
 el’alumnea lac lasse. 
➢ Valoraciód
 elesintervencionsd
 elsa lumnesa c lasse. 
➢ Realitzaciód
 ep
 roveso
 c ontrols. 
➢ Controls istemàticd
 elt reballe ne quip. 
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➢ Observaciód
 el’actitudq
 uel’alumnea doptaa lac lasse. 
➢ Feru
 ns eguimentd
 elsd
 euresd
 el’alumne. 
➢ Seguimentd
 elesc ompetènciest ransversals. 

AvaluacióS umativao
 F inal 

➢ Realitzaciód
 ep
 rovesp
 eriòdiquesp
 era valuarc onceptesip
 rocediments. 
➢ Programació d’activitats destinades a comprovar l’assoliment dels continguts
treballats.L esa ctivitatsp
 odens er:r esoldre,r esumir,s intetitzar... 
➢ Autoavaluaciód
 el’alumne. 
➢ Valoració dels treballs de l’alumne fets al llarg d’una unitat didàctica: comentari,
resum,m
 ural... 
➢ Revisiód
 eld
 ossiero
 c arpetad
 elesa ctivitatsd
 ellengua. 
➢ Valoraciód
 el’actitudd
 el’alumnee nversl’àread
 ’aprenentatge. 
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