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1. Introducció 

 

El pensament humà no es pot organitzar sense la llengua, per tant, qualsevol procés 

d'abstracció s'ha de construir també a partir de la llengua. La llengua, així, pren una 

trascendència i importància, dins del món de l'ensenyament, que no té ni pot tenir cap altra 

matèria. La llengua no és, conseqüentment, només un objecte d'estudi en si mateixa, sinó el 

mitjà fonamental d'aprenentatge de totes les altres matèries. És prou coneguda ja, a l'entorn 

dels ensenyants, la frase "Tot professor és, en certa manera, professor de llengua" 

(Cassany, Ensenyar llengua, 1993). Afortunadament, cada vegada més, augmenta el 

nombre de docents que, d'alguna manera, són conscients d'aquesta afirmació i que, per tant, 

actuen en conseqüència. 

No hem d'oblidar que el professor és un model lingüístic pels seus alumnes. Però, això, 

quina trascendència pot arribar a tenir a l'entorn educatiu? La llengua no serveix únicament 

com a vehicle de comunicació, sinó que també és vertebradora d'una cultura. En aquest 

sentit, la societat i l'escola han d'estar vinculades per la llengua. Com més llengües es 

coneguin més augmenten les possibilitats de l'individu per aprendre i comunicar-se en 

diversos entorns. L'aprenentatge i la difusió de les llengües és, d'altra banda, necessària per 

desenvolupar la dimensió europea de l'ensenyament, especialment a través de 

l'aprenentatge de les llengües dels estats membres. 

Un cop ubicada la rellevància de l'ensenyament de llengües, resulta evident la 

importància que cobra el Projecte Lingüístic dins del Projecte Educatiu, ja que fixarà els 

criteris generals per el tractament i l'ús de les llengües en el centre. 

Cada any, durant la confecció de la PGA,  es revisarà el PLC i es faran les 

modificacions adients. 

 

1.1. Identitat del centre 

El nostre centre es troba quasi al mig de l'illa de Menorca, a Alaior, poble ben 

comunicat i amb una gran tradició com a Col.legi La Salle. Ens trobem entre el centre de 

primària Dr. Comas i l'Institut Josep Miquel Guàrdia, ambdós públics i amb una línia 

d'ensenyament en català. Les raons per les quals els nostres alumnes vénen al col.legi són 

variades, però podríem assegurar que, bàsicament, n'hi ha tres:  

- Per ser un centre d'ensenyament religiós. 

- Per tradició familiar (fills d'antics alumnes). 

- Pel fet de combinar l'ensenyament en català i castellà (a diferència dels dos col.legis  

veïns). 

Aquest darrer motiu és el que trien molts pares penínsulars, i alguns estrengers, que 

vénen a treballar durant la temporada d'estiu; solen arribar amb els seus fills a finals de 

cada curs i s'hi queden fins a l'inici del curs escolar següent.  
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2. Ensenyament i ús de les llengües catalana i castellana en el nostre 

centre 

El marc legal estableix la necessitat i el dret d'assegurar el coneixement i l'ús del català 

com a llengua vehicular en l'àmbit de l'ensenyament. D'acord amb la Llei de Normalització 

Lingüística que estableix el Govern Balear, i atenent a la realitat lingüística de bona part 

del nostre alumnat, el nostre centre s'acull als mínims del 50% pel que fa a l'ensenyament 

en llengua catalana i l'ús del català com a llengua vehicular. És a dir, el català comparteix 

amb el castellà el 50% d'assignatures impartides en una i altra llengua, així com també la 

presència d'una i altra en la llengua administrativa i de projecció externa. Tot i això, durant 

el curs acadèmic 98-99 es va iniciar la lectoescriptura en català a l'Educació Infantil; així, 

els alumnes de 1r de Primària del curs 99-00 van continuar amb el català com a llengua 

primera d'ensenyament. Durant el curs 00-01, aquests mateixos alumnes anaren introduint 

la llengua castellana com a segona llengua d'ensenyament. I així successivament. Els 

resultats d'aquest canvi ja són definitoris i positius: s'ha pogut comprovar que els alumnes 

aprenen amb major facilitat la llengua castellana com a segona llengua d'ensenyament que 

no pas a l'inrevés. 

En el cas de les assignatures que s’imparteixen en català es tindran en compte els 

següents aspectes: 

- El llibre de text serà en llengua catalana. 

- El material de suport serà en llengua catalana. 

- El professor farà les explicacions en llengua catalana. 

- El professor es dirigirà a l’alumnat en llengua catalana. 

- Les intervencions de l’alumnat, tant orals com escrites, seran en llengua catalana. 

 

En el cas de les assignatures que s’imparteixen en castellà es tindran en compte els 

següents aspectes: 

- El llibre de text serà en llengua castellana. 

- El material de suport serà en llengua castellana. 

- El professor farà les explicacions en llengua castellana. 

- El professor es dirigirà a l’alumnat en llengua castellana. 

- Les intervencions de l’alumnat, tant orals com escrites, seran en llengua castellana. 

 

A 3r de Primària, així com a la resta de cursos (inclosos els de l'ESO), el castellà 

comparteix més o menys el 50% amb el català. Els conceptes, des d'un punt de vista 

gramatical,  s’estudien en ambdues llengües, atenent al Projecte curricular conjunt, i se 

n’observen els aspectes diferencials. Les habilitats lingüístiques es treballen en castellà i 

català, tant en l'expressió escrita com oral. És cosa sabuda que els continguts i les 

estructures de les llengües s'enriqueixen mútuament, de manera que hi ha una competència 

subjacent comuna per als individus que parlen més d'una llengua, més encara si ambdues 

llengües en qüestió pertanyen a una mateixa família, com és el cas del castellà i el català. 
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Partint d'aquesta realitat, considerem òptima i força productiva la programació conjunta de 

les llengües catalana i castellana per tal de no repetir continguts inútilment.  

Així i tot, hi pot haver circumstàncies singulars d’alumnes amb necessitats educatives 

especials o d’incorporació tardana on el grau d’exigència s’ha d’adaptar, però sempre amb 

l’objectiu que, de forma progressiva, l’alumne pugui assolir per igual una competència 

lingüística i comunicativa en llengua catalana i castellana. 
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4. Departament vertical de llengües 

El departament vertical de llengües està format per professors d’àrees lingüístiques 

de totes les etapes. Les seves funcions són les de unificar i consensuar tots els 

criteris de verticalitat.  

Tots els temes referents a la comissió lingüística del centre són tractats  en el 

Departament vertical de llengües. 

 3.1. Català-Castellà 

 3.1.1. Incentivació a la lectura. 

Un objectiu que vertebra l'ensenyament de les llengües en el nostre centre és el de la 

incentivació a la lectura, des de l'Educació Infantil i Primària fins a la Secundària, com a 

font de coneixement metalingüístic, conceptual i actitudinal. 

Tot i que la lectura pròpiament dita no pot dur-se a terme a l'Educació infantil, sí que 

s'encamina l'alumne cap a la familiarització i reconeixement de textos narratius molt breus 

(contes i rondalles populars) que favoreixin els aprenentatges de classe i sensibilitzin el 

nen vers el món dels llibres. 

Al primer cicle de Primària s'introdueix també la lectura en veu alta, tot incidint en la 

pronunciació, ritme i entonació adequats. 

S’empeny l'alumne a fer ús de la biblioteca d'aula, d'on poden escollir lliurament les 

lectures. També s'introdueix el mètode de la Lectura Eficaç, a través del qual s'intenta 

treballar la comprensió i la rapidesa lectores. Aquest mètode s'acompanya de jocs de 

lectura que s'encaminen a aconseguir el progressiu avenç en els objectius esmentats. Els 

barems de Lectura Eficaç són els mateixos per castellà i per català. Com que la lectura es 

considera un objectiu important des de totes les àrees, les lectures obligatòries anuals es 

distribueixen (si els docents ho consideren convenient) entre diferents assignatures, no 

essent privatives de les àrees de llengua. 

Al segon cicle de Primària es segueix en la mateixa línia encetada en el 2n cicle, però 

intensificant els aspectes assenyalats. A més a més, l'alumne aprèn a identificar i relacionar 

els usos de la llengua amb les estructures i convencions gramaticals apreses a classe, tot 

aplicant-les a les lectures fetes. 

Pel que fa la Secundària obligatòria, la lectura és part fonamental i imprescindible de 

totes les àrees de llengua, ja que el gruix d'assignatures que els alumnes han de cursar es 

veu greument afectat si la comprensió lectora és deficient. S'intenta consolidar, doncs, la 

comprensió en el primer cicle d'ESO, introduint també la reflexió sobre el contingut de les 

lectures realitzades (es procura que aquestes lectures siguin riques en continguts 

transversals i valors actitudinals). A 3r i 4t d'ESO s'intenta desenvolupar, a més a més, la 

capacitat crítica i interpretativa, així com també la consideració dels textos literaris 

històrics com a manifestacions culturals que poden ajudar-nos a entendre millor el decurs 

del pensament occidental. En aquest sentit, el comentari de textos literaris cobra una 

importància cabdal en els últims cursos de l'ESO. 
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3.1.2. Activitats de la setmana del llibre. 

Amb motiu de la Diada del llibre, el nostre centre dedica tota una setmana a aquesta 

celebració, promovent diferents activitats paral.leles a la programació d'aula. 

Pel que fa a l'etapa de Primària, es promou, des de l'àrea de llengua, la decoració d'aules 

i passadissos, la recerca de textos populars i rondalles, les dramatitzacions, exposicions de 

llibres, visites a la Biblioteca Municipal, etc. Es proposen exercicis d'escriptura, com ara:  

- Posar text a un còmic. 

- Crear textos amb la tècnica del cal.ligrama. 

- Elaborar un text narratiu breu a partir de personatges coneguts. 

- Crear textos poètics. 

- Crear textos teatrals. 

A Secundària, des de la tutoria, es promou la decoració de l'aula amb motius que faixin 

referència a la lectura i al món dels llibres en general. Es promouen activitats que motivin 

la capacitat creativa de l’alumnat i l’intercanvi entre etapes. Els eixos poden ser diversos; 

des de la celebració d’algun centenari d’un escriptor rellevant, a la convocatòria d’un 

certamen literari o la creació de tallers relacionats amb el món dels llibres. Amb aquests 

actes es pretén posar de manifest la importància de la lectura, no només com a eina de 

coneixement, sinó també com a font de creació. 

 

3.1.3. Objectius. 

Pel que fa a Educació infantil, els objectius bàsics que es plantegen en l'ensenyament de 

la llengua són la introducció de les vocals i unes poques consonants. Tot això s'acompanya 

de la lectura de paraules que incloguin les lletres apreses a l'escola. 

Els objectius primordials establerts per el primer cicle de Primària consisteixen en que 

l'alumne acabi d'aprendre a llegir. A més a més, s'introdueix la producció de textos escrits, 

ensenyant-los a seguir un ordre estructural molt bàsic. Pel que fa a la llengua oral, se'ls 

incita a participar en diàlegs i converses de manera ordenada, tot respectant el torn de 

paraula,  i a exposar les seves idees i vivències. L'alumne haurà de comprendre també les 

idees bàsiques expressades de manera oral. 

Durant el segon cicle de Primària cal reforçar la lectura i consolidar la comprensió 

lectora. Es treballen també aspectes de la llengua oral, així com també aprendre a respectar 

els signes de puntuació per tal que la interpretació del text sigui correcta. Es treballa la 

producció de textos escrits senzills, tot respectant una estructura dels mateixos. Es fa 

especial incidència en l'aprenentatge de les diferents categories gramaticals. Part de les 

normes ortogràfiques són també estudiades durant aquest cicle. 
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  S'introdueixen aspectes de sintaxi i, en català, comencen a veure's els pronoms tònics. 

Creiem convenient que a final del 2n cicle de Primària l'alumne sàpiga què és un sintagma, 

quins sintagmes composen l'oració i que siguin capaços d'identificar el nucli d'ambdós 

sintagmes principals. Pel que fa a l'expressió i comprensió orals, l'alumne ha de 

comprendre el sentit global d'allò expressat, captant també el doble sentit i la ironia de 

certs missatges. També es promou l'ús de la memòria a través de la memorització de 

cançons i poemes. 

Per tal de cobrir engrunes en el salt de Primària a Secundària, creiem que les diferents 

categories gramaticals haurien de quedar molt fixades a finals de sisè (cal potenciar 

l'anàlisi morfològica). Pel cas específic dels verbs, considerem que és molt convenient que 

l'alumne pugui distingir amb facilitat una forma composta d'una de simple. També serà 

molt important que sigui capaç de reconèixer l'aspecte dels verbs, ja que li serà de gran ajut 

en l'aprenentatge de l'anglès. El Departament vertical de llengües també ha coordinat els 

objectius que l'alumne ha d'haver assolit en acabar el 2n cicle de Primària respecte l'anàlisi 

i producció de textos escrits, bàsicament textos narratius i descriptius. Aiximateix, s'han 

unificat aspectes de terminologia gramatical. 

A 1r i 2n de l’ESO s'orienta a la composició i producció de textos amb característiques 

diferents (tipologia textual), insistint molt en l'estructura que aquests han de guardar. Es 

cobreixen aspectes de morfologia, s'introdueix la sintaxi (l'oració simple) i es repassa 

l'ortografia, tot i que a l'assignatura de català aquest aspecte es fa molt més necessari. 

Durant el 3r i 4t curs d'ESO s'introdueix tota la història de la literatura, tot combinant-la 

amb l'aprofundiment en el nivell sintàctic (oració composta) i el repàs d'aspectes 

morfològics, lèxic-semàntics i ortogràfics. Insistim en que el comentari de textos literaris 

és fonamental per a aquests darrers cursos. Forma part dels objectius de 3r i 4t d'ESO el 

coneixement  d'aspectes de sociolingüística i d'història de la llengua. Així, s'ofereix la 

reflexió sobre el fet lingüístic des d'un punt de vista sincrònic i diacrònic. 

 

 3.1.4. Criteris d'avaluació. 

3.1.4.1. Educació infantil: 

 

-   Expressar-se i comunicar-se emprant mitjans, materials i tècniques pròpies dels 

diferents llenguatges artístics i audiovisuals, mostrant interès per explorar les seves 

possibilitats, per gaudir de les seves produccions i per compartir amb els altres les 

experiències estètiques i comunicatives. 

-   Fer servir les llengües cooficials com a instrument de comunicació, d’expressió, de 

representació, d’estructuració del pensament, de gaudi, d’aprenentatge i de 

regulació de la conducta, valorant i respectant la diversitat lingüística de la nostra 

societat. 
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-   Emprar la llengua oral de la forma més convenient per a una comunicació positiva 

amb els seus iguals i amb adults, segons les intencions comunicatives i comprendre 

missatges orals diversos, mostrant una actitud d’escolta atenta i respectuosa. 

-    Mostrar interès pels texts literaris i pels escrits presents a l’aula i a l’entorn pròxim, 

iniciant-se en el seu ús, en la comprensió de les seves finalitats i en el coneixement 

d’algunes característiques del codi escrit, i interessar-se i participar en les 

situacions de lectura i escriptura que es produeixen en l’aula. 

- Escoltar, comprendre, recitar i representar diferents texts tradicionals i 

contemporanis com a font de gaudi i d’aprenentatge, valorant el llibre i altres 

suports textuals i la biblioteca com a fonts d’informació, entreteniment i fruïció. 

 -  Iniciar-se en l’ús dels diferents mitjans d’informació i de comunicació sonors, visuals 

i audiovisuals i aprendre a utilitzar-los com a mitjà per desenvolupar les habilitats 

comunicatives i artístiques i per aprendre a aprendre. 

-    Iniciar-se en l’ús oral d’una llengua estrangera per comunicar-se en activitats dins de 

l’aula, i mostrar interès i satisfacció a participar en aquests intercanvis 

comunicatius. 

- L’aprenentatge del llenguatge oral i escrit es du a efecte a través de l’intercanvi 

verbal que els fiets i les filletes fan entre ells i amb altres membres de la societat; 

mitjançant aquests intercanvis controlen i regulen els intercanvis socials en contexts 

comunicatius diversos. 

-   Manifestar les experiències que va vivint a través del llenguatge plàstic, utilitzar el 

material plàstic amb precisió, cuidar-lo i netejar-lo i respectar les produccions 

pròpies i dels altres i gaudir-ne. 

-   Utilitzar l’educació vocal, rítmica, auditiva i d’expressió corporal, per expressar i 

comunicar el repertori de cultura musical i d’expressió corporal que la societat 

transmet i descobrir-lo com a mitjà en la recerca de la pròpia identitat. 

-  Expressar, comunicar, crear, compartir i interactuar en la societat en què viu i 

manifestar la sensibilitat i presa de consciència de si mateix en postures, gests i 

accions de la vida quotidiana que formen part del llenguatge corporal. 

 

 

3.1.4.2. Primer cicle de Primària: 

 

- Comprendre les idees bàsiques expressades en textos orals. 

- Llegir i recitar diferents textos, utilitzant la pronunciació, el ritme i l'entonació 

adequats. 

- Participar en diàlegs i converses a classe, tot exposant les pròpies idees i vivències, i 

respectant les normes de comunicació. 

- Elaborar textos escrits emprant l'ortografia natural. 

- Entendre els enunciats produïts habitualment a classe. 

- Entendre l'argument d'un text explicat o llegit. 
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3.1.4.3. Segon cicle de Primària: 

 

- Usar adequadament els següents trets suprasegmentals: entonació, ritme, to de veu i 

pauses adequades. 

- Seguir un ordre lògic en l'explicació d'un conte, història, esdeveniment, etc. 

- Tenir una riquesa lèxica adequada. 

- Escriure missatges amb claredat i coherència, segons els objetius fixats en el cicle. 

- Manejar correctament el diccionari, així com també els procediments de 

reconeixement i ampliació de significats. 

- Usar correctament les normes ortogràfiques apreses. 

- Construir de forma coherent frases i textos breus, emprant els recursos formals de la 

llengua. 

- Entendre textos sobre temes quotidians, diferenciant allò important del que no ho és. 

- Participar de manera constructiva en situacions comunicatives de l'escola. 

- Comprendre el sentit dels missatges orals habituals. 

- Reproduir textos orals amb adequació de pronúncia, entonació i ritme. 

- Produir textos orals, amb adequació de la dicció, entonació i gesticulació. 

- Comprendre un text escrit de manera que, amb l'ús d'estretègies de comprensió, 

s'aconsegueixi un equilibri entre la bona comprensió i la rapidesa lectores. 

- Produir textos escrits de diferent tipus, tot integrant-hi les normes ortogràfiques. 

- Elaborar i fer servir textos escrits propis i aliens com a tècniques d'organització del 

treball individual i col.lectiu. 

- Identificar els elements bàsics que integren l'oració simple. 

- Comparar textos produïts en diferents dialectes de la llengua catalana o castellana. 

 

 

3.1.4.4. A 1r i 2n d'ESO: 

 

- Captar idees essencials i intencions de textos orals i ser capaç de sintetitzar oralment 

el sentit global dels mateixos. Emetre una opinió personal sobre el seu contingut. 

- Elaborar guions, esquemes, resums, plans de treball,  que siguin útils per a l'estudi 

personal i també per a l'elaboració de treballs, individuals o grupals. 

- Identificar i reconèixer les característiques principals de les diferents tipologies 

textuals, els elements estructurals bàsics i alguns dels recursos retòrics emprats 

(metàfora, comparació i prosopopèia). 

- Reflexionar i exercitar-se en els plans fonètic, morfològic, lèxic-semàntic i sintàctic  

de la llengua.  

- Identificar els diferents registres lingüístics. 
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- Conèixer i valorar la diversitat lingüística i dialectal de l'estat espanyol. 

 

 

3.1.4.5. A 3r i 4t d'ESO: 

 

- Elaborar un resum a partir d'un text oral o escrit, tot extraient-ne els principals 

arguments, i emetre el punt de vista propi sobre el tema. 

- Desenvolupar un tema qualsevol, oralment o per escrit, seguint un guió previ, 

degudament ordenat, i emprar el registre lingüístic i el lèxic adequat. 

- Produir textos escrits de diferents tipus, tot adaptant-se a les característiques i 

l'estructura que els són pròpies. 

- Planificar i dur a terme, individualment o en grup, treballs senzills de recerca. 

- Comentar textos històrics literaris, tot identificant-ne les característiques 

diacròniques, reconeixent el seu gènere, els recursos literaris emprats i establint 

lligams amb la realitat actual per tal de descobrir-hi la seva vigència. 

- Reflexionar i exercitar-se en els diferents nivells d'anàlisi de la llengua, fent especial 

esment en el nivell sintàctic. 

- Identificar i reflexionar sobre els fenòmens que es deriven de les llengües en 

contacte, tot prenent consciència de la realitat lingüística de l'estat espanyol. 

 

3.1.5. Nivell de competència oral i escrita que han de tenir els alumnes en acabar 

cada cicle en ambdues llelngües. 

 

3.1.5.1. Infantil: 

 

-     Expressar-se i comunicar-se emprant mitjans, materials i tècniques pròpies dels 

diferents llenguatges artístics i audiovisuals, mostrant interès per explorar les seves 

possibilitats, per gaudir de les seves produccions i per compartir amb els altres les 

experiències estètiques i comunicatives. 

-     Fer servir les llengües cooficials com a instrument de comunicació, d’expressió, de 

representació, d’estructuració del pensament, de gaudi, d’aprenentatge i de 

regulació de la conducta, valorant i respectant la diversitat lingüística de la nostra 

societat. 

-     Emprar la llengua oral de la forma més convenient per a una comunicació positiva 

amb els seus iguals i amb adults, segons les intencions comunicatives i comprendre 

missatges orals diversos, mostrant una actitud d’escolta atenta i respectuosa. 

-     Mostrar interès pels texts literaris i pels escrits presents a l’aula i a l’entorn pròxim, 

iniciant-se en el seu ús, en la comprensió de les seves finalitats i en el coneixement 
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d’algunes característiques del codi escrit, i interessar-se i participar en les 

situacions de lectura i escriptura que es produeixen en l’aula. 

-     Escoltar, comprendre, recitar i representar diferents texts tradicionals i 

contemporanis com a font de gaudi i d’aprenentatge, valorant el llibre i altres 

suports textuals i la biblioteca com a fonts d’informació, entreteniment i fruïció. 

-     Iniciar-se en l’ús dels diferents mitjans d’informació i de comunicació sonors, 

visuals i audiovisuals i aprendre a utilitzar-los com a mitjà per desenvolupar les 

habilitats comunicatives i artístiques i per aprendre a aprendre. 

-     Iniciar-se en l’ús oral d’una llengua estrangera per comunicar-se en activitats dins 

de l’aula, i mostrar interès i satisfacció a participar en aquests intercanvis 

comunicatius. 

-     L’aprenentatge del llenguatge oral i escrit es du a efecte a través de l’intercanvi 

verbal que els fiets i les filletes fan entre ells i amb altres membres de la societat; 

mitjançant aquests intercanvis controlen i regulen els intercanvis socials en 

contexts comunicatius diversos. 

-     Manifestar les experiències que va vivint a través del llenguatge plàstic, utilitzar el 

material plàstic amb precisió, cuidar-lo i netejar-lo i respectar les produccions 

pròpies i dels altres i gaudir-ne. 

-     Utilitzar l’educació vocal, rítmica, auditiva i d’expressió corporal, per expressar i 

comunicar el repertori de cultura musical i d’expressió corporal que la societat 

transmet i descobrir-lo com a mitjà en la recerca de la pròpia identitat. 

-     Expressar, comunicar, crear, compartir i interactuar en la societat en què viu i 

manifestar la sensibilitat i presa de consciència de si mateix en postures, gests i 

accions de la vida quotidiana que formen part del llenguatge corporal. 

-     Produir textos escrits amb intenció comunicativa. 

-     Elaboració de mapes conceptuals mitjançant imatges i verbalitzant els continguts 

-     Fer els traços proposats de forma correcta. 

-    Explicar històries amb les seves paraules tenint en compte la successió dels fets. 

-    Memoritzar petits poemes, refranys i endevinalles. 

-    Aplicar diferents tècniques plàstiques en composicions personals. 

-    Participar de bon grat en activitats de dramatització i jocs grupals. 

-    Interpretar petits textos d’obres teatrals. 

-    Gaudir en els jocs d’expressió corporal. 
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3.1.5.2. Primer cicle de Primària: 

 

- Comprendre les idees bàsiques, expressades en textos orals, en llengua catalana i 

castellana. Recitar i representar aquests textos emprant la pronunciació, el ritme i 

l'entonació adequats. 

- Participar en diàlegs, converses i assemblees a classe, en llengua catalana i 

castellana, exposant les seves vivències i idees, i respectant les normes elementals 

que faciliten la comunicació. 

- Elaborar textos escrits, en llengua catalana i castellana, tenint en compte les 

diferents situacions de comunicació i respectant les normes elementals de la llengua 

escrita. 

- Captar, en un text oral, en llengua catalana i/o castellana, les principals idees 

expressades i les relacions que s'estableixen entre elles, així com també alguns 

elements no explicitats presents en ells. 

 

3.1.5.3. Segon cicle de Primària: 

- Elaborar textos escrits, en català o castellà, emprant l'estructura adequada, així com 

les normes de sintaxi i ortografia que les doten de correcció gramatical. 

- Identificar en textos escrits en català i castellà  els elements bàsics que constitueixen 

l'oració simple, les principals categories gramaticals, els processos de formació de 

paraules. Aplicar tots aquests coneixements a la producció i anàlisi dels propis 

textos. 

- Captar i comprendre el sentit global i  les idees expressades en textos orals i escrits, 

així com determinats elements no explícits presents en ells. 

- Produir, memoritzar i representar textos orals presentant de forma organitzada els 

fets, idees, etc., i emprant la pronunciació, ritme i entonació adequats a la siuació 

comunicativa. 

- Elaborar textos escrits de diferent tipus emprant els procediments bàsics de cohesió 

(nexes, puntuació, etc.). 

- Emprar estratègies per aconseguir una comprensió lectora satisfactòria. 

- Identificar i relacionar els usos de la llengua amb les estructures i les convencions 

gramaticals, en produccions pròpies i també en fragment literaris. 

- Conèixer l'existència de diverses llengües i dialectes a l'Estat espanyol, interpretant 

aquest fet com a enriquidor per al nostre patrimoni cultural. Tenir referències 

respecte d'algunes dades històriques d'aquestes llengües i les seves literatures (la 

castellana i la catalana, principalment). 
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3.1.5.4. A 1r i 2n d'ESO: 

 

- Captar idees essencials i intencions de textos orals i ser capaç de sintetitzar oralment 

el sentit global dels mateixos. Emetre una opinió personal sobre el seu contingut. 

- Elaborar guions, esquemes, resums, plans de treball,  que siguin útils per a l'estudi 

personal i també per a l'elaboració de treballs, individuals o grupals. 

- Reflexionar i exercitar-se en els plans fonètic, morfològic, lèxic-semàntic i sintàctic  

de la llengua.  

- Conèixer i valorar la diversitat lingüística i dialectal de l'estat espanyol. 

 

3.1.5.5. A 3r i 4t d'ESO: 

 

- Elaborar un resum a partir d'un text oral o escrit, tot extraient-ne els principals 

arguments, i emetre el punt de vista propi sobre el tema. 

- Desenvolupar un tema qualsevol, oralment o per escrit, seguint un guió previ, 

degudament ordenat, i emprar el registre lingüístic i el lèxic adequat. 

- Planificar i dur a terme, individualment o en grup, treballs senzills de recerca. 

- Reflexionar i exercitar-se en els diferents nivells d'anàlisi de la llengua, fent especial 

esment en el nivell sintàctic. 

- Identificar i reflexionar sobre els fenòmens que es deriven de les llengües en 

contacte, tot prenent consciència de la realitat lingüística de l'estat espanyol. 
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3.2 Llengües estrangeres 

 

 

3.2.1 Introducció 

 

Pel que fa a la llengua o llengües estrangeres, Anglès i/o Alemany (depenent de si els 

alumnes cursen Alemany a Secundària o no), es procura que la d’intercanvi sigui 

l’estrangera per així aconseguir una millor competència comunicativa. En cas d’haver-ne 

d’emprar una altra, es combina la llengua catalana amb la castellana, ja que bona part de 

l’alumnat encara presenta dificultats a l’hora de fer-ho només en català. A mesura que 

l’alumnat va pujant amb l’aprenentatge del català com a llengua primera, aquestes 

dificultats es van resolent. 

 

3.2.2 Objectius 

Anglès 

L’objectiu principal és aprendre a comunicar-se en  la llengua estrangera. 

En acabar l’educació Primària, els alumnes han tingut ja un primer contacte amb la nova 

llengua , s’han familiaritzat amb els seus fonemes i entonació específics i són capaços de 

realitzar intercanvis comunicatius senzills. En acabar  l’educació Secundària Obligatòria 

pretenem aconseguir un domini comunicatiu de la llengua oral i escrita amb un nivell 

suficient perquè sigui possible comunicar-se en situacions habituals de la vida quotidiana i 

en situacions relacionades amb els interessos i motivacions dels alumnes.  

Els objectius principals són contribuir a desenvolupar en l’alumnat les capacitats següents: 

- Comprendre i produir missatges orals i escrits en Anglès relatius a diverses 

situacions habituals de comunicació. 

- Llegir de forma comprensiva i autònoma per aconseguir obtenir informacions 

globals i específiques de textos escrits segons el seu nivell i emprar aquesta lectura 

de textos amb diferents finalitats sempre tenint en compte la seva importància. 

- Reflexionar i valorar el funcionament del sistema lingüístic i l’ajuda i riquesa que 

suposa conèixer una llengua estrangera per poder comunicar-se  amb persones que 

pertanyen a cultures diferents a la nostra. Apreciar les altres cultures. 

 

 

 

 

 

 



Curs 2018/19 

Pàgina 16 de 34 

 

Alemany 

L’objectiu principal és aprendre a comunicar-se en la llengua estrangera. 

Els alumnes es familiaritzaran amb els fonemes i entonació específiques de la llengua. En 

acabar l’educació Secundària Obligatòria pretenem aconseguir un domini comunicatiu de 

la llengua oral i escrita amb un nivell suficient perquè sigui possible comunicar-se en 

situacions habituals de la vida quotidiana i en situacions relacionades amb els interessos i 

motivacions dels alumnes. 

Els objectius principals són contribuir a desenvolupar en l’alumnat les capacitats següents: 

- Comprendre i produir missatges orals i escrits en Alemany relatius a diverses 

situacions habituals de comunicació. 

- Llegir de forma comprensiva i autònoma per aconseguir obtenir informacions 

globals i específiques de textos escrits segons el seu nivell i emprar aquesta lectura 

de textos amb diferents finalitats sempre tenint en compte la seva importància. 

- Reflexionar i valorar el funcionament del sistema lingüístic i l’ajuda i riquesa que 

suposa conèixer una llengua estrangera per poder comunicar-se amb persones que 

pertanyen a cultures diferents a la nostra. Apreciar les altres cultures. 

 

 

3.2.3. Criteris d’avaluació 

 

Infantil 

 

-     Escolta i comprèn missatges en interaccions verbals senzilles dins un context guiat 

per l’adult. 

-     Interactua oralment en situacions senzilles i habituals. 

-     Al llarg del cicle s’hauran treballat i l’alumne haurà adquirit el vocabulari bàsic 

relacionat amb els següent temes: nombres, colors, formes geomètriques, parts de la 

cara/cos, família, material escolar, menjar i fruita, animals i roba. 

 -    Participa activament i adequadament en les activitats que se realitzen durant la 

sessió d’anglès amb autonomia i iniciativa personal. 

 

 

 

 

 

 



Curs 2018/19 

Pàgina 17 de 34 

 

Anglès (Primària) 

 

- Reconèixer i captar els fonemes característics  de la llengua estrangera en paraules i 

oracions. 

- Captar el sentit global de textos orals emesos en situacions de comunicació cara a 

cara, amb reforç gestual i mímic i amb les repeticions necessàries sobre temes 

familiars i coneguts per l’alumne. 

- Participar a intercanvis orals breus relatius a activitats habituals a classe. 

- Extreure el sentit global i algunes informacions específiques de textos escrits breus. 

- Llegir amb l’ajuda del professor o del diccionari llibres senzills per fillets / es amb 

l’esforç visual. 

- Produir textos escrits molt breus, comprensibles i adaptats a les característiques de 

la situació i la intenció comunicativa. 

- Reconèixer alguns aspectes socioculturals característics de les comunitats de 

parlants de la llengua estrangera. 

 

 

Anglès  (Secundària) 

 

- Extreure la informació global i específica de missatges: 

* Orals emesos en situació de comunicació cara a cara o per mitjans de reproducció 

mecànica (casset), sobre temes familiars per a l’alumnat o relacionats amb aspectes 

quotidians de la cultura i la societat dels països on es parla l’anglès. 

      *  Escrits senzills (descriptius, narratius, argumentatius, explicatius)  

- Participar en converses breus utilitzant estratègies adequades tot perseverant en els 

intents de comprendre i fer-se comprendre per superar les possibles dificultats de 

comprensió mútua. 

- Llegir de manera autònoma, utilitzant correctament el diccionari, els llibres de 

biblioteca d’aula que tenen adaptats al seu nivell i amb temàtica per a joves o que 

pugui ser del seu interès, i demostrar la  comprensió dels mateixos omplint una fitxa 

específica. 

- Redactar textos senzills atenent a diferents intencions comunicatives emprant els 

elements que asseguren la cohesió i coherència dels mateixos. 
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Alemany 

 

- Extreure informació global i específica de missatges: 

* Orals emesos en situacions de comunicació cara a cara o per mitjans de 

reproducció mecànica (casset), sobre temes familiars per a l’alumnat o relacionats 

amb aspectes quotidians de la cultura i la societat dels països on es parla l’alemany. 

* Escrits senzills (descriptius, narratius, argumentatius, explicatius) 

- Participar en converses breus utilitzant estratègies adequades tot perseverant en els 

intents de comprendre i fer-se comprendre per superar les possibles dificultats de 

comprensió mútua. 

- Llegir de manera autònoma, utilitzant correctament el diccionari. 

- Redactar textos senzills atenent a diferents intencions comunicatives emprant els 

elements que asseguren la cohesió i coherència dels mateixos. 

 

 

 

 

3.2.4 Nivell de competència oral i escrita que han de tenir els alumnes en acabar cada 

cicle. 

 

Infantil 

 

Oral 

- L’alumne reprodueix oralment el vocabulari relacionat amb nombres, colors, formes 

geomètriques, parts de la cara/cos, família, material escolar, menjar i fruita, animals 

i roba, i les expressions treballades en llengua anglesa a partir d’un context guiat per 

l’adult. 

 

Escrita 

 

- L’alumne reconeix el vocabulari bàsic treballat per escrit amb l’ajuda d’una imatge, 

amb experiències prèvies viscudes o amb els seus pròpis coneixements. Escriu 

autònomament amb ajuda de models. 
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Anglès (Primària) 

1r cicle 

Oral 

- Tenir un primer contacte amb la llengua estrangera 

- Sensibilitzar-se amb la llengua i cultura. Familiaritzar-se amb els sons i les pautes 

de ritme i entonació. 

- Comprendre els missatges orals. 

- Utilitzar la llengua oral 

Escrita 

- Apropar-se al text escrit de manera molt prudent. 

- Fer descripcions molt breus, llistats de coses, felicitacions. 

 

2n cicle 

Oral 

- Que sigui capaç de passar de la comprensió a la producció: intercanvis verbals 

senzills. 

- Fer descripcions de llocs, persones, objectes, gusts, opinions 

- Fer-se comprendre mitjançant estratègies verbals i no verbals. 

Escrita 

- Llegir de manera intensiva, textos breus, comprenent totes les paraules.  

- Llegir de manera extensiva, contes, captant el missatge. 

- Producció de textos senzills i breus. 

- Fomentar la creativitat: fer murals amb petites explicacions. 

 

Anglès (Secundària) 

 

En acabar el primer cicle s’esperarà dels alumnes que puguin comunicar-se en anglès en 

situacions habituals de comunicació. Així com també podran produir textos senzills de 

diferents tipus. 

En acabar el segon cicle els alumnes tindran una capacitat de comunicació més ampla, tant 

per la varietat de situacions en les que podran comunicar-se com pel vocabulari i les 

estructures que ja podran fer servir. Així mateix, també s’esperarà una major maduresa en 

els textos escrits, que es reflectirà en les estructures emprades i en la forma del text. 
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Alemany  

En acabar el primer cicle s’esperarà dels alumnes que puguin comunicar-se en alemany en 

situacions de comunicació senzilles. Així com també podran produir textos molt senzills. 

En acabar el segon cicle els alumnes tindran una capacitat de comunicació un poc més 

ampla, tant per la varietat de situacions per  comunicar-se com pel vocabulari i les 

estructures que ja podran fer servir. Així mateix, també s’esperarà una major fluïdesa  en 

els textos escrits, que es reflectirà en les estructures emprades i en la forma del text. 
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4. Criteris de selecció de material didàctic 

 

 4.1. Llibres de text 

 

En el cas de l'Ensenyament infantil, no es trien llibres, però del material que s’empra, si 

són fitxes, es mira que estiguin en lletra lligada, ja que és la que els nens aprenen a l'escola. 

A més a més, s'escullen aquells materials que treballin i fomentin l'ensenyament d'actituds 

i valors, d'acord amb les directrius que es marquen en el Projecte Educatiu de centre. 

També es té en compte que el material escollit contempli la interdisciplinarietat en el seu 

plantejament, de manera que l'alumne se n'adoni que les assignatures no són 

compartiments estancs.  

A les assignatures que s'imparteixen en llengua catalana es trien llibres de text adaptats 

a les Illes, sempre que això sigui possible.  

A 1r i 2n d'ESO, es dóna especial importància a que els llibres siguin rics en ensenyament 

de procediments i que fomentin el treball en grup. A 3r i 4t curs d'ESO el gruix de 

conceptes que s'hi han d'incloure és més elevat. Pel que fa a la llengua anglesa i alemanya, 

el criteri respon a que presentin l'ensenyament de la llengua de manera lúdica i en base a la 

seva funcionalitat. També serà un criteri important a l'hora d'escollir el fet que fomentin 

l'intercanvi i la comunicació dins l'aula. 

 

     4.2. Material complementari 

 

Pel que fa a les biblioteques d'aula, els llibres s'adquireixen segons l'edat de cadascun 

dels nivells. Un criteri que és comú, però, és que eduquin en actituds i valors i que el seu 

contingut no sigui de caire violent ni sexista.  

A 1r curs de primer cicle de Primària es prioritzen llibres que emprin lletra lligada. En 

el 2n curs s'introdueix la lletra d'impremta en el material adquirit.  

Els llibres que han de ser treballats unitàriament a classe acostumen a ser d'autors 

propers a l'entorn de l'alumne, molts cops d'autors illencs. 

Pel que fa a l'ESO, les biblioteques d'aula es proveeixen de literatura juvenil rica en 

actituds i valors i també dels clàssics de la literatura als quals fa referència la programació 

d'aula. 

També es compta amb llibres de lectura en llengua anglesa i alemanya, del nivell 

assequible a cada curs de l'ESO. 
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5. Innovacions didàctiques i mitjans audiovisuals. 

 

 5.1. Mitjans audiovisuals 

 

- Vídeo 

- Ràdiocasset 

- DVD 

- CD Rom 

- Retroprojector 

- Diapositives 

- Sala d'ordinadors 

- Canó 

- Pissarra digital 

- Miniportàtils 

 

 5.2. Innovacions didàctiques 

 

- Introducció de les maletes didàctiques i/o les maletes literàries. 

- Projectes interdisciplinaris que abarquin un nombre significatiu d'àrees de 

coneixement. 

- Conferències d'autors literaris, primordialment d'àmbit illenc, estudiats a classe. 

- Intervenció, a classe de llengua anglesa i alemanya, de parlants nadius d'ambdues 

llengües. 

- A nivell divulgatiu dins l'àmbit del centre, foment del coneixement plurilingüe per 

part de l'alumnat (cartelleres, pòsters, etc.)  

- Programa de Lectura Eficaç a primària i secundària. 

- Programa CREES específic de LA SALLE València- Palma. És un programa de  

CREixement i EStimulació de les intel.ligències de l’alumne. S’estableix a: 

       - Infantil amb el nom d’ULISSES i que inclou els programes: Xarxe  neuronals       

(BITS), Sensor, Circuits, Capacitats i  Mapping. 

  -  Primària, amb els programes: Optimis, Irati i Crea. 

   - Secundària anomenat CRISOL i basat en la filosofia de l’aprenentatge cooperatiu. 
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6. Atenció a la diversitat específica d’alumnes d’incorporació tardana 

 

La Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa, llei 8/2013 de 9 de desembre 

(LOMCE), modifica en certs aspectes la llei anterior, la Llei Orgànica 2/2006 de 3 de 

maig, d'Educació (LOE).  

 

Al primer capítol, Principis i finalitats de l'educació, a l’article 1 Principis, punt b) 

explicita com a principi “l'equitat, que garanteixi la igualtat d'oportunitats per al ple 

desenvolupament de la personalitat mitjançant l'educació, la inclusió educativa, la igualtat 

de drets i oportunitats que ajudin a superar qualsevol discriminació i l'accessibilitat a 

l'educació, i que actuï com a element per compensar les desigualtats personals, culturals, 

econòmiques i socials”.  

 

També exposa com a principi la qualitat de l'educació per a tot l'alumnat, 

independentment de les seves condicions i circumstàncies, i la flexibilitat per a adequar 

l'educació a la diversitat d'aptituds, interessos, expectatives i necessitats de l'alumnat, entre 

d'altres principis.  

 

Així idò, la resposta educativa adient a tots els alumnes es concep a partir del principi 

d’inclusió i s’entén que únicament d’aquesta manera es garanteix el desenvolupament de 

tots ells, s’afavoreix l’equitat i es contribueix a una cohesió social real. L’atenció a la 

diversitat és una necessitat que abraça totes les etapes educatives i tots els alumnes. 

 

S’entén per alumne d’incorporació tardana aquell qui:  

a) Procedeix d’altres països i s’incorpora al sistema educatiu de les Illes Balears.  

b) Procedeix d’altres comunitats autònomes i desconeix la llengua catalana.  

 

La competència en llengua catalana resulta fonamental per tal d’accedir 

als aprenentatges i per la integració social i cultural. Per tant, el nostre centre garanteix 

l’aprenentatge intensiu de la llengua del centre, utilitzant com a recurs el suport dels 

professors d’atenció a la diversitat i es fa amb un enfocament comunicatiu i amb la 

metodologia adequada, avaluant regularment els resultats i fent un seguiment acurat.  

 

Independentment d’aquest  recurs  i  d’altres reforços necessaris  perquè l’alumnat  

nouvingut  aprengui aquesta  llengua, l’aprenentatge de la competència  comunicativa  és 

responsabilitat  de totes les  àrees  del currículum. Per tant, dins de l’aula ordinària 

el professorat tindrà en compte estratègies d’atenció a la diversitat que facilitin aquest 

objectiu: grups cooperatius, parelles lingüístiques, companys guia, materials adaptats, etc.  

 

Per tal que l’alumnat nouvingut del centre rebi una acollida i una atenció lingüística de 

qualitat, de manera que se li faciliti l’accés a la llengua  vehicular i d’aprenentatge del  
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sistema educatiu de les Illes Balears en les millors condicions possibles, el nostre centre 

disposa d’un Pla d’Acolliment lingüístic i cultutal (PALIC)  on es contemplen i  es  

desenvolupen totes  les accions a  prendre amb l’alumnat nouvingut.  

 

També disposam del professor d’Atenció a la diversitat com a recurs que permet l’accés 

en les millors condicions possibles al  currículum ordinari. Les  mesures més adequades a  

prendre, dependran en gran mesura de la  tipologia  de l'alumnat i de la seva edat, i s'ha  de 

tenir en compte la  diferència entre l’alumnat que desconeix les dues llengües oficials 

i aquell que en desconeix només una. 

 

Complementàriament a les estratègies que ha  d'adoptar el professorat de l'aula, el centre 

atén la  diversitat  de l'alumnat de forma  global. En aquest sentit se segueixen diferents 

formes d'organització d'aquesta atenció en funció de l’etapa educativa de l’alumne: 

 

Racons: La introducció dels racons permet establir diferents espais a l’aula on l’alumnat 

realitza, en petits grups o de forma individual, diverses tasques d’aprenentatge 

seleccionades prèviament. Es pot organitzar un racó de llengua a fi que l’alumnat pugui 

desenvolupar activitats específiques adequades al seu nivell i ritme, per a l’aprenentatge 

del català. 

 

Tallers: Permeten treballar activitats que potencien el punt de vista pràctic i significatiu 

dels aprenentatges. Generen una organització dels espais diferenciada fora de l’aula de 

referència on pot trobar-se alumnat d’un grup classe o del mateix o diferents nivells i fins i 

tot de diferents cicles. 

Agrupaments flexibles: L’alumnat s’agrupa per realitzar activitats pròpies d’una àrea o un 

determinat aspecte de l’aprenentatge. D’aquesta manera l’alumnat d’incorporació tardana 

pot realitzar activitats més adequades al seu nivell. 

Desdoblaments: Mesura organitzativa que permet atendre grups d’alumnat 

significativament més reduïts i facilitar la participació i la interacció del grup. 

Treball cooperatiu: L’objectiu és emprar les diferències entre l’alumnat per reforçar 

l’aprenentatge de cada un dels individus a partir d’estratègies de cooperació.  

Treball per projectes: Aquesta estratègia permet que l’alumnat pacti amb el professorat 

els objectius, els continguts i els temes que més interessen per la qual cosa provocaran un 

aprenentatge molt significatiu. 

Enfocament per tasques: Accions estructurades per facilitar l’aprenentatge d’una llengua 

i poden anar des d’un exercici senzill i breu fins a activitats llargues i complexes com 

poden ser la resolució de problemes en grup, les simulacions o la presa de decisions. 
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7. Fitxa general Curs 2016/2017 

 

Identificació del centre Tipus d'ensenyament 

Nom:  La Salle  Alaior (Privat concertat) 

Codi del Centre:  07000081 

Adreça:  Avgda. Verge del Toro, 86 

Tel: 971372253 

Fax:  971378120 

Localitat: Alaior (Menorca) 

 

Infantil 

Primària  

ESO 

Recursos Personals  

 EI EP ESO TOTAL 

Grups 3 6 4 13 

Total alumnes 45 121 94  260 

Total professorat 6             15 13 33* 

Personal no docent    1 

Total           54 142 111 307 

*Hi ha una professora compartida a EP-ESO 

 

Comissió de seguiment del PLC 

Nom i llinatges Especialitat Càrrec 

Antonio Airós 

Ada Goñalons 

Joana Sintes 

Catalina Olives 

Joan Villalonga 

Fanny Florit 

Laura Serrano 

Jenny Luz 

Júlia Muñoz 

Margarita Mascaró 

SilviaVidal 

Catalina Giménez 

Prof. Ed.Física Primària 

Prof.  Ed. Primària 

Prof. EGB (C. Humanes) 

Llic. Filologia Anglesa 

Prof. Ed. Física /Primària 

Prof. Ed. Infantil 

Prof. Ed. Física/ Primària 

Prof. Ed. Primària (L.Est.) 

Llic. Filologia Hispànica 

Llic. Filolog. Alemanya  

Prof. Ed. Especial 

Prof.Ed.Especial 

Director  

Professora tutora 

Professora  

Professora tutora 

Cap d’Estudis 

Professora tutora 

Professora tutora 

Professora tutora 

Professora tutora 

Professora 

PT-EP –PT-ESO 

PT- EP 
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8. Retolació, serveis, administració i gestió      

 

Retolació 

 A B C D 

Indicacions exteriors   X  

Retolació interior    X 

Anagrames / Logotips   X  

 

Serveis 

 A B C D 

Activitats extraescolars   X  

Activitats Culturals   X  

Revista escolar   X  

Publicacions diverses   X  

 

Administració i gestió 

 A B C D 

Organització escolar 

PEC X    

RRI X    

Memòria anual X    

PGA X    

Actes Claustre X    

Actes Consell escolar X    

Secretaria   X  

Segell i tampons   X  

Expedient acadèmic X    

Historial acadèmic X    

Fitxa alumnes X    

Llibre de registre  X   

Certificats   X  

Butlletins   X  

Instàncies X    

Correspondència oficial X    

Cartes   X X 

Llegenda:       A En català        B En castellà     C En català i castellà 

                       D També en altres llengües 

 



Curs 2018/19 

Pàgina 28 de 34 

 

 

 

9.LLENGÜES D’IMPARTICIÓ DE LES MATÈRIES. 
 

Distribució horària setmanal de 4t EI 
 

Català Castellà Anglès TOTAL 

22:35 1:00 1:00 24:35 

 

Distribució horària setmanal de 5è EI 
 

Català Castellà Anglès TOTAL 

22:35 1:00 1:00 24:35 

 
Distribució horària setmanal de 6è EI 

 

Català Castellà Anglès TOTAL 

22:45 0:55 0:55 24:35 

 

 
Distribució horària setmanal de 1r EP 

 

 
 

Horari 
lectiu 

Àrees Català Castellà Anglès TOTAL 

2:00 Ciències de la naturalesa 2:00 
  

2:00 

2:00 Ciències socials 1:55 
  

1:55 

2:00 Educació artística 2:00 
  

2:00 

2:00 Educació física 2:00 
  

2:00 

5:00 Llengua castellana i literatura 
 

       4:50 
 

4.50 

4:00 Llengua catalana i literatura 4:00 
  

4:00 

2:00 Llengua estrangera - Anglès 
  

1:55 1:55 

4.00 Matemàtiques 
 

4:00 
 

4:00 

2:00 Religió catòlica 
 

1:55 
 

1:55 

25.00 TOTAL 11:55 10:45 2:00 24:35 

 
Distribució horària setmanal de 2n EP 

 
 

Horari 
lectiu 

Àrees Català Castellà Anglès TOTAL 

2:00 Ciències de la naturalesa 2:00 
  

2:00 

2:00 Ciències socials 2:00 
  

2:00 

2:00 Educació artística        1:55 
  

1:55 

1:55 Educació física 1:55 
  

1:55 

4:55 Llengua castellana i literatura 
 

4:55 
 

4:55 

       3:55 Llengua catalana i literatura 3:55 
  

3:55 

2:00 Llengua estrangera - Anglès 
  

2.00 2:00 

4:00 Matemàtiques 
 

3:55 
 

3:55 

2:00 Religió catòlica 
 

2:00 
 

2:00 

25:00 TOTAL 11:45 10:50 2:00 24:35 
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Distribució horària setmanal de 3r EP 

 

 
 

Horari 
lectiu 

Àrees Català Castellà Anglès TOTAL 

2:00 Ciències de la naturalesa 2:00 
  

2:00 

2:00 Ciències socials 1:50 
  

1:50 

2:00 Educació artística         2:00   
 

1:55 

2:00 Educació física 
  

        2:00 2:00 

4:00 Llengua castellana i literatura 
 

4:00 
 

4:00 

4:00 Llengua catalana i literatura 4:00 
  

4:00 

3:00 Llengua estrangera - Anglès 
  

2:55 2:55 

4:00 Matemàtiques 
 

3:55 
 

3:55 

2:00 Religió catòlica 
 

         1:50 
 

1.50 

25:00 TOTAL      9:55 9:45 4:55 24:35 

 
 

Distribució horària setmanal de 4t EP 

 
 

Horari 
lectiu 

Àrees Català Castellà Anglès TOTAL 

2:00 Ciències de la naturalesa 1:55 
  

1:55 

2:00 Ciències socials 1:50 
  

1:50 

2:00 Educació artística 2:00 
  

2:00 

2:00 Educació física 2:00 
  

2:00 

4:00 Llengua castellana i literatura 
 

3:50 
 

3:50 

4:00 Llengua catalana i literatura 4:00 
  

4:00 

3:00 Llengua estrangera - Anglès 
  

3:00 3:00 

4:00 Matemàtiques 
 

4:00 
 

4:00 

2:00 Religió catòlica 
 

2:00 
 

2:00 

25:00 TOTAL 11:45 9:50 3:00 24:35 

 
Distribució horària setmanal de 5è EP 

 
 

Horari 
lectiu 

Àrees Català Castellà Anglès TOTAL 

2:00 Ciències de la naturalesa 2:00 
  

2:00 

2:00 Ciències socials 2:00 
  

2:00 

2:00 Educació artística 2:00 
  

2:00 

2:00 Educació física 1:55 
  

1:55: 

4:00 Llengua castellana i literatura 
 

3:55 
 

3:55 

4:00 Llengua catalana i literatura 4:00 
  

4:00 

3:00 Llengua estrangera - Anglès 
  

2:50 2:50 

4:00 Matemàtiques 
 

3:55 
 

3:55 

2:00 Religió catòlica 
 

2:00 
 

2:00 

25:00 TOTAL 11:55 9:50 2:50 24:35 
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Distribució horària setmanal de 6è EP 

 

Horari 
lectiu 

Àrees Català Castellà Anglès TOTAL 

2:00 Ciències de la naturalesa 1:50 
  

1:50 

2:00 Ciències socials 2:00 
  

2:00 

2:00 Educació artística 2:00 
  

2:00 

2:00 Educació física 2:00 
  

2:00 

4:00 Llengua castellana i literatura 
 

3:55 
 

3:55 

4:00 Llengua catalana i literatura 4:00 
  

4:00 

3:00 Llengua estrangera - Anglès 
  

3:00 3:00 

4:00 Matemàtiques 
 

3:50 
 

3:50 

2:00 Religió catòlica 
 

2:00 
 

2:00 

25:00 TOTAL 11:50 9:45 3:00 24:35 

 

 
Distribució horària setmanal de 1r ESO 

 

Horari 
lectiu 

Àrees Català Castellà Anglès TOTAL 

3 Biologia i geologia 3 
  

3 

2 Educació física 2 
  

2 

3 
Educació plàstica, visual i 
audiovisual I  

3 
 

3 

3 Geografia i història 3 
  

3 

3 Llengua castellana i literatura 
 

3 
 

3 

3 Llengua catalana i literatura 3 
  

3 

3 Matemàtiques 
 

3 
 

3 

3 Música I 3 
  

3 

3 Primera llengua estrangera - Anglès 
  

3 3 

 
Projecte interdisciplinari 2 

  
2 

1 Religió catòlica 
 

1 
 

1 

1 Tutoria 1 
  

1 

  TOTAL 17 10 3 30 

 
 
      Distribució horària setmanal de 2n ESO 
 

Horari 
lectiu 

Àrees Català Castellà Anglès Alemany TOTAL 

2 Educació física 2 
   

2 

3 Física i química 3 
   

3 

3 Geografia i història 3 
   

3 

3 Llengua castellana i literatura 
 

3 
  

3 

3 Llengua catalana i literatura 3 
   

3 

4 Matemàtiques 
 

4 
  

4 

3 Música I 2 
   

2 

3 
Primera llengua estrangera - 
Anglès   

3 
 

3 

 
Projecte interdisciplinari 2 

   
2 

1 Religió catòlica 
 

1 
  

1 

3 
Segona llengua estrangera - 
Alemany    

2 2 

3 Tecnologia I 
 

3 
  

3 

1 Tutoria 1 
   

1 

  TOTAL 16 11 3 2 32 
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  Distribució horària setmanal de 3r ESO 
 
 

Horari 
lectiu 

Àrees Català Castellà Anglès Alemany TOTAL 

2 Biologia i geologia 2 
   

2 

2 Educació física 2 
   

2 

2 
Educació plàstica, visual i 
audiovisual II  

2 
  

2 

2 Física i química 2 
   

2 

3 Geografia i història 3 
   

3 

3 Llengua castellana i literatura 
 

4 
  

4 

3 Llengua catalana i literatura 2 
   

2 

4 
Matemàtiques orientades als 
ensenyaments acadèmics 

4 
   

4 

4 
Matemàtiques orientades als 
ensenyaments aplicats 

4 
   

4 

3 
Primera llengua estrangera - 
Anglès   

3 
 

3 

 
Projecte interdisciplinari 2 

   
2 

1 Religió catòlica 
 

1 
  

1 

2 
Segona llengua estrangera - 
Alemany    

2 2 

2 Tecnologia II 
 

2 
  

2 

1 Tutoria 1 
   

1 

  TOTAL 22 9 3 2 36 

 
 
 
Distribució horària setmanal de 4t ESO 
 
 

Horari 
lectiu 

Àrees Català Castellà Anglès TOTAL 

3 Biologia i geologia 3 
  

3 

2 Educació física 2 
  

2 

3 
Educació plàstica, visual i 
audiovisual  

3 
 

3 

3 Física i química 3 
  

3 

3 Geografia i història 3 
  

3 

3 
Iniciació a l'activitat emprenedora i 
empresarial 

3 
  

3 

3 Llatí 
 

3 
 

3 

3,5 Llengua castellana i literatura 
 

3 
 

3 

3,5 Llengua catalana i literatura 5 
  

5 

4 
Matemàtiques d'ensenyaments 
acadèmics  

4 
 

4 

4 
Matemàtiques d'ensenyaments 
aplicats  

4 
 

4 

3 Primera llengua estrangera - Anglès 
  

6 6 

1 Religió catòlica 
 

1 
 

1 

3 Tecnologia 
 

3 
 

3 

1 Tutoria 1        
 

1 

  TOTAL 21 20 6 47 
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10. FORMACIÓ LINGÜÍSTICA CATALÀ DEL PROFESSORAT CURS 2017/18 

NOM I LLINATGES NIVELL ESPECIALITAT FUNCIÓ/ TÍTOL 

Equivalènci
a 

  DOCÈNCIA   CÀRREC 

 

 

Melisa Alzina Bagur E. Infantil Mestre Ed. Infantil Pr. Tutor C1  

 

 
Mª  José Mascaró E. Infantil Mestre Ed. Infantil Professora CCIP 

 

Silvia Vidal Porqueras Totes Magisteri Ed. Especial AD/PT CCIP 

 

Isabel Cortés Torrejón E. Infantil Prof. Preescolar Prejubilació CCIP 

 

Francisca Florit Florit E. Infantil Prof. Preescolar Pr.Tutor CCIP 

 

Francisca Picó Pons 
Isaura Sánchez Estarellas( 
substituta) E. Primària Mestra Ed. Musical Pr.Tutor 

CCIP 
C1 

 

Inmaculada Goñalons Serrano E. Primària Prof. Primària Pr. Tutor 
CCS 

 

 

Juana Mª Sintes Sintes E. Primària Prof.EGB (C. Humanes.) Prejubilació CCIP 

 

Mª Elena Goñi Roura E. Primària Prof. Primària Pr. Tutor CCIP 

 

Joan Villalonga Rotger E. Primària Dipl. Magisteri /Ed.Física 
Cap d’estudis 
EI-EP C1 

 

Eugenia Luz Piris 
Mario Cano López ( 
substitut) E. Primària 

Prof. Primària (Ll. 
Estrang.) professora 

CCIP 
C1 

 

Laura Serrano Serra E. Primària Dipl. Ed. Física-Primària Pr. Tutor CCIP 

 

Antonio Airós Serrano E. Primària Dipl. Ed. Prim./Ed. Física Director general C1 

 

Catalina Giménez Mascaró E. Primària Mestra Ed. Especial PT  CCIP 

 

Dani Martí Truyol E.Secundària Mestre Prim./Psicopeda. 
Cap d’Estudis 
ESO.Or.ESO/PT CCS 

 

Catalina Olives Pons E.Secundària 
Llic. Fil. Anglo-Ger. 
(anglès) Pr.Tutor 

Professor 
Lleng. 
Catalana C2 

 

Mª Begoña Samper Mercadal E.Secundària Llic. Belles Arts Professora C1 

 

Maria Camps Sintes E.Secundària Llic. Filologia Hispànica Pr.Tutor 

Professor 
Lleng. 
Catalana C2 

 

Júlia Muñoz 
Tudurí(Substituta) E.Secundària Llic. Filologia Hispànica Pr.Tutor 

 

 

Lluís Cardona Mir E.Secundària Llic. Educació Física Professor CCS 

 

Antònia Villalonga Petrus E. Pri. / Sec. Llic.Psicologia Or. EP/EI CCS 

 

Estanislao Jodar Pérez E.Secundària Llic. Física Professor CCS 

 

Sandra Espadas E.Secundària Llic. Bio-química Pr.Tutor CCS 

 

Margarita Mascaró E.Secundària Llic. Fil. Alemanya Professora C2 

 

 
Nieves Martin 

 
E.Secundària 

 
Grau superior de música 

 
Professor C1+Seminari 

 

Natalia Vinent 
 
E. Infantil 

 
Mestre Ed.Infantil 

 
 Pr. Tutora C1 

 

Crisina Ferra Cifre 
AL EI-EP 
 Audició i llenguatje Pr. tutora C1 

 

Miriam Olives E.Secundaria LLic. Filologia anglesa Professora C1 

 

Ivan Marqués E.Primària Mestre Ed.Física Pr.Tutor C1 
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Batlle Pons, Mercè E.Secundària Grau Bioquímica professora C1 

 

Marta Caimari López EI 
Prof. Primària (Ll. 
Estrang.) professora C1 

 

Torrents Juanola Maria 
Roser EI-EP 

Magisteri educación 
especial PT C1 

 

 

 

11. FORMACIÓ LINGÜÍSTICA ANGLÈS DEL PROFESSORAT CURS 208/19 

NOM I LLINATGES NIVELL ESPECIALITAT FUNCIÓ/ TÍTOL 

 

CURSANT 

  DOCÈNCIA   CÀRREC 

 

 

Melisa Alzina Bagur E. Infantil Mestre Ed. Infantil Pr. Tutor A2 

 

 
Mª  José Mascaró E. Infantil Mestre Ed. Infantil Professora A2 

 

Silvia Vidal Porqueras Totes Magisteri Ed. Especial AD/PT A2 

 
 

Isabel Cortés Torrejón E. Infantil Prof. Preescolar Prejubilació Francès 

 

Francisca Florit Florit E. Infantil Prof. Preescolar Pr.Tutor A2 

 

Francisca Picó Pons 
Isaura Sánchez Estarellas 
( substituta) E. Primària Mestra Ed. Musical Pr.Tutor 

A2 
B2 

 

 

Inmaculada Goñalons Serrano E. Primària Prof. Primària Pr.Tutor B1 –EOI- 

 

Juana Mª Sintes Sintes E. Primària Prof.EGB (C. Humanes.) Prejubilació Francès 

 

Mª Elena Goñi Roura E. Primària Prof. Primària Pr. Tutor A1 

 

Joan Villalonga Rotger E. Primària Dipl. Magisteri /Ed.Física 

Cap 
d’estudis 
EI-EP A2 

 

Eugenia Luz Piris 
Mario Cano López E. Primària 

Prof. Primària (Ll. 
Estrang.) professora 

C1 
B2 

 
 

Laura Serrano Serra E. Primària Dipl. Ed. Física-Primària Pr. Tutor B2 Council 

   
 

Antonio Airós Serrano E. Primària Dipl. Ed. Prim./Ed. Física 
Director 
general 

B2 –Trinity 
College- 

 
 

Catalina Giménez Mascaró E. Primària Mestra Ed. Especial PT  B2 Council 

 
 

Dani Martí Truyol E.Secundària Mestre Prim./Psicopeda. 

Cap 
d’estudis 
ESO. 
Or.ESO/PT B1 –EOI- 

 
 

Catalina Olives Pons E.Secundària 
Llic. Fil. Anglo-Ger. 
(anglès) Pr.Tutor C2 

 

Mª Begoña Samper Mercadal E.Secundària Llic. Belles Arts Pr. Tutor A2 

 

Maria Camps Sintes E.Secundària Llic. Filologia Hispànica Pr.Tutor 
 

 
 

Júlia Muñoz 
Tudurí(Substituta) E.Secundària Llic. Filologia Hispànica Pr.Tutor A2 

 

Lluís Cardona Mir E.Secundària Llic. Educació Física Professor A2 

 

Antònia Villalonga Petrus E. Pri. / Sec. Llic.Psicologia Or. EP/EI A2 

 

Estanislao Jodar Pérez E.Secundària Llic. Física Pr.Tutor C1 Aptis 

 
 

Sandra Espadas E.Secundària Llic. Bio-química Pr.Tutor 
B2 – Trinity 

College- 

 
 

Margarita Mascaró E.Secundària Llic. Fil. Alemanya Professora B2  
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Nieves Martin 

 
E.Secundària 

 
Grau superior de música 

 
Professor 

C1-Trinity 
College 

 

Cristina  Ferra Cifré 
E.Primària 
 

Audició i llenguatge 
 

Tutora  
 C1 

 

Ivan Marqués E.primària Diplo.Educ.Física P.Tutor C1 

 

Míriam E.Secundària 
Llic. Fil. Anglo-Ger. 
(anglès) Professora C2 

 

Natalia Vinent E.Infantil Mestre Ed.Infantil P.Tutor C1 

 

Mercè Batlle Pons E. secundària Grau bioquímica professora C1 

 

Marta Caimari Pons EI 
Prof. Primària (Ll. 
Estrang.) professora C1 

 

Torrents Juanola Maria 
Roser EI-EP 

Magisteri educación 
especial PT B1 

 

 


