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Llengua catalana
La llengua catalana és la base d’aprenentatge i la que fem servir en la vida escolar i en les
comunicacions orals i escrites dins de l’escola i amb l’entorn. Per això és molt important el
bon coneixement del català com a primera llengua.
Els i les mestres tutores de cada grup classe són les responsables d’impartir l’àrea de
llengua catalana. Totes les persones tutores estan degudament acreditades amb el nivell C
o D de català.
Així doncs concretem el tractament de la llengua catalana de la següent manera:


Escola Bressol i 2n cicle de l’Educació Infantil: les activitats i aprenentatges es
fan en català.



Cicle Inicial: les activitats i els aprenentatges de les diferents matèries es fan en
català.
-Hores destinades a l’àrea de català: 5.



Cicle Mitjà: les activitats i els aprenentatges de les diferents matèries (excepte l’àrea
d’Educació Visual i Plàstica) es fan en català.
-Hores destinades a l’àrea de català: 5.



Cicle Superior: les activitats i els aprenentatges de les diferents matèries (excepte
l’àrea d’Educació Visual i Plàstica) es fan en català.
-Hores destinades a l’àrea de català: 5.

Al Cicle Inicial tots els alumnes llegeixen a l’aula i a casa a partir de petits contes i històries
que la mestra els va proporcionant depenent de la seva competència lectora.
A partir del Cicle Mitjà s’acompanya els alumnes en l’hàbit lector en llengua catalana de
manera autònoma. El gust per la lectura es treballa amb diverses estratègies i cada alumne
té sempre un llibre de lectura a punt. Setmanalment es realitza una hora de lectura a la
biblioteca.
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Els nens/es immigrants (procedents principalment de Sudamèrica, Marroc i Xina) els situem
al nivell que els toca per l’edat de naixement. Tenen unes hores a la setmana en què reben
un suport dirigit a aprendre la llengua catalana. La resta d’hores són a la seva classe fent
feines individuals adequades al seu nivell. Tothom s’hi adreça en català.

Llengua castellana
La llengua castellana és la segona llengua de l’escola. Per plantejar el tractament curricular
d’aquesta llengua tenim en compte diversos factors:




La nostra escola està ubicada al centre de Terrassa, en un entorn comunitari
principalment catalanoparlant.
Les famílies de la nostra comunitat educativa són, molt majoritàriament,
catalanoparlants.
Vivim en una societat bilingüe i treballem amb l’objectiu que, a finals de
l’Ensenyament Secundari Obligatori, els alumnes dominin la segona llengua al
mateix nivell que el català.

Per això optem per iniciar als nostres nens/es en el coneixement d’aquesta llengua des de
l’Escola Bressol però, sobretot, durant el primer curs del segon cicle de l’Educació Infantil
(P3). Per tant, s’imparteix sistemàticament des Pàrvuls 3 fins a 6è i ho fa una mestra la
llengua materna de la qual és la llengua castellana, així realment assegurem que totes les
activitats de la classe es facin en castellà.


Escola Bressol: aprenen algunes cançons curtes i senzilles en castellà. En aquesta
etapa no hi va l’especialista, sinó que es treballa amb la pròpia tutora.



Educació Infantil, 2n cicle: Comprensió i expressió oral en funció dels temes
treballats a Descoberta de l’Entorn. Sempre són sessions orals. Suposen 137 hores.
-Hores destinades a castellà a Pàrvuls 3: 1.
-Hores destinades a castellà a Pàrvuls 4: 1,5.
-Hores destinades a castellà a Pàrvuls 5: 1,5.



Cicle Inicial de Primària: A primer nivell es treballa la comprensió i expressió orals
i es dóna molta importància a la fonètica. A segon nivell s’introdueix, a més, la lectura
de manera molt elemental. Suposen 140 hores.
-Dues hores setmanals destinades a l’àrea de llengua castellana.



Cicle Mitjà de Primària: Es continua treballant la comprensió i expressió orals i la
fonètica. El text escrit (lectura, comprensió, expressió, ortografia) va adquirint
progressiva importància. L’àrea d’Educació Visual i Plàstica es fa en castellà i
l’imparteix la mateixa mestra especialista de l’àrea de llengua castellana. Suposen
210 hores.
-Dues hores setmanals destinades a l’àrea de llengua castellana.
-Una hora setmanal d’educació visual i plàstica.
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Cicle Superior de Primària: En expressió oral es treballa bàsicament l’expressivitat
i ampliació de lèxic, pel que fa a la llengua escrita es consolida la fluïdesa i la
comprensió lectores. Es treballa també les tècniques d’expressió escrita (correcció
lèxica, sintàctica i ortogràfica i expressivitat). L’àrea d’Educació Visual i Plàstica i el
taller interdisciplinari de cinema es fan en castellà i els imparteix la mateixa mestra
especialista de l’àrea de llengua castellana. Suposen 245 hores.
-Dues hores setmanals destinades a l’àrea de llengua castellana.
-Una hora setmanal d’educació visual i plàstica.
-Una hora setmana (només a 6è) del taller interdisciplinari de cinema.

El nostre objectiu és que tots els alumnes en acabar l’educació Primària siguin capaços de
comprendre qualsevol text adequat a la seva edat i coneixements i d’expressar-se tant
oralment com per escrit amb adequació, correcció i claredat.
En tota la seva escolarització a L’Avet els alumnes hauran fet un mínim de 735 hores
d’activitat curricular lectiva en llengua castellana.

Llengua anglesa
Hem adoptat la llengua anglesa com a tercera llengua de l’escola. Tenint en compte la gran
expansió de la llengua anglesa i que el seu coneixement va lligat a molts estudis i
professions, valorem que iniciar el coneixement d’aquesta llengua a Pàrvuls 3 és important.
Globalment se segueix el mètode d’aprenentatge de l’anglès Eleanitz. www.eleanitz.org


Parvulari: en sessions de curta durada i a nivell oral, els nens/es es van introduint
en les estructures bàsiques i en la fonètica.



Hores destinades a anglès a Pàrvuls 3: 1



Hores destinades a anglès a Pàrvuls 4: 1. Les sessions, de ½ hora cada una, es fan
amb mig grup.



Hores destinades a anglès a Pàrvuls 5: 1’5. Hi ha 3 sessions de ½ hora cada una,
dues de les quals es fa amb mig grup.

A Educació Infantil hi ha una mestra de suport en llengua anglesa que intervé en
diverses activitats: dins l’aula amb la tutora del grup, en activitats intergrupals d’etapa
als “Espais”, i en activitats dirigides de joc simbòlic als “Racons”.


Hores destinades a anglès a Cicle Inicial: 2 hores.



Hores destinades a anglès a Cicle Mitjà: 2 hores.



Hores destinades a anglès a Cicle Superior: 3 hores.
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També cal esmentar que l’escola L’Avet participa en un Programa d’auxiliars de conversa
en llengua anglesa. Durant tot el curs, un/a jove provinent de països de llengua anglesa
dóna suport a les hores de treball en aquesta llengua a l’escola, fomentant l’ús de la llengua
a nivell oral: grups flexibles, grups de conversa, suport en les dinàmiques i jocs d’aula,
suport en les representacions teatrals en llengua anglesa,...
L’auxiliar de conversa també intervé amb les tutores de primària en algunes assignatures
del currículum de cada curs, acció que incrementa la presència de la llengua anglesa en el
grup.
A banda d’aquest suport dins de l’horari lectiu, diverses famílies de l’escola acullen aquest/a
auxiliar de conversa a casa seva durant alguns mesos del curs escolar, potenciant la
incorporació de l’ús oral de la llengua a l’interior de la família amb els fills de la família.
Finalment cal dir que per Nadal i a l’estiu l’escola ofereix un Casal de Vacances per als
alumnes d’Educació Infantil que es realitza en llengua anglesa.
En tota la seva escolarització a L’Avet els alumnes hauran fet un mínim de 612 hores
d’activitat curricular lectiva en llengua castellana.
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