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1. INTRODUCCIÓ 

 

El Projecte lingüístic de Centre és l’instrument que permet assolir els objectius generals 

referents a la competència lingüística definits per la normativa vigent. Durant el curs 

2017-2018 Antaviana va passar de ser una escola d’infantil i de primària a ser un 

institut escola.  

 

Això va implicar, i continua suposant, un repte progressiu pel que fa als documents 

normatius que anem actualitzant a mesura que creixem com a centre educatiu. Si no hi 

ha res de nou, els quatre cursos d’ESO quedaran desplegats del tot durant el curs 

2020-2021. 

 

L’Institut Escola Antaviana es defineix, en els fonaments del seu Projecte Educatiu de 

Centre (PEC), com a “escola d’educació integral que atén la diversitat”: “Un espai de 

convivència, respecte i estima on els alumnes hi trobin les eines necessàries per al seu 

desenvolupament personal i per a integrar-se a la societat”.        

 

Aquest compromís es concreta encara més en el seu  Pla d’Atenció a la Diversitat de 

centre i en els principis de: 

 

 Inclusió: Tots els alumnes poden aprendre junts, per tant tots els alumnes van a 

l’escola del barri i a la classe que els correspon per edat.   

 Normalització: Es prioritza l’aprenentatge dins el context ordinari com a referent, 

ajustant els diferents programes educatius als alumnes, a partir dels recursos de 

què disposa el centre.   

 Personalització: Cada alumna i alumne és diferent, únic i especial i mostra un 

ritme d’aprenentatge, interessos i motivacions pròpies, que necessiten de 

processos d’ensenyament personalitzats i significatius, coherents amb les seves 

característiques personals.  

 Participació i coresponsabilitat: Com a institut escola promovem la participació 

activa d’alumnes, famílies i membres de la comunitat educativa que esdevé en eina 

fonamental en la instauració de valors compartits entre família-escola i així, tots els 
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alumnes participen a les activitats complementàries i extra-curriculars i es 

beneficien de la cooperació i col·laboració entre l’escola, la casa i la comunitat.   

 Principi de coeducació: A partir del reconeixement de l’experiència, les aptituds i 

l’aportació social i cultural de les persones, sense estereotips sexistes ni actituds 

discriminatòries. 

 

Els OBJECTIUS GENERALS del sistema educatiu a assolir a través del projecte lingüístic 

de centre són: 

 

1. Garantir, en acabar l’educació obligatòria, el domini equivalent de les llengües 

oficials (B2 al final de l’ESO i C1 al final del batxillerat). 

2. Garantir un grau de competència suficient en una o dues llengües estrangeres 

(B1 al final de l’ESO i B2 al final del batxillerat de la primera llengua estrangera). 

3. Reconèixer i fer presents a les aules i als centres les llengües familiars dels 

alumnes d’origen estranger i facilitar-ne l’aprenentatge). 

4. Capacitar els alumnes per conviure en una societat multilingüe i multicultural. 

5. Reforçar el paper de la llengua catalana com a llengua vehicular del sistema 

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

6. Garantir l’acollida i l’atenció lingüística de l’alumnat nouvingut, i la seva integració 

a l’aula ordinària. 

 

2.  ANÀLISI DEL CONTEXT 
 

2.1 HISTÒRIC 
 

L’escola Antaviana neix el curs 1994-1995 com a resultat de la fusió de dues escoles 

públiques molt arrelades al barri de Roquetes: l’escola Ton i Guida i l’escola Pla de 

Fornells.  

 

Durant el curs 2017-2018, i fruit d’una reivindicació de la comunitat educativa 

d’Antaviana i dels veïns i entitats del barri, l’escola es transforma en un centre de  nova 

creació, és a dir, en un institut escola que va creixent, progressivament, fins a quart 

d’ESO fet que es produirà, com s’ha referit, durant el curs 2020-2021. 
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Un dels pilars fonamentals de l’Antaviana és la seva entitat com a institució oberta a 

l’entorn, compromesa dins el pla de treball en xarxa: Pla Comunitari de Roquetes 

(comissió socioeducativa), les xarxes de centres educatius, Xarxes per al Canvi del 

Consorci d’Educació de Barcelona..., i molt vinculada a les entitats i institucions de 

l’entorn: AAVV de Roquetes, Ateneu Popular de Nou barris, amb qui hem signat una 

aliança de col·laboració tipus Magnet, Casals Infantil i de Joves de Roquetes, Salut, 

serveis Socials... 

 

Tanmateix, Antaviana és un centre educatiu on la participació democràtica i la 

contextualització en l’entorn i la comunitat educativa són vitals per tal d’assolir l’èxit 

escolar. Un institut escola obert al barri, a les famílies, a l’AMPA, entitats, etc. 

 

 

2.2 ENTORN FÍSIC 
 

L’Institut Escola Antaviana es troba al barri de les Roquetes, un dels tretze barris que 

integren el districte de Nou Barris, a la ciutat de Barcelona.  

 

El districte de Nou Barris se situa a l’extrem nord de la ciutat, entre Collserola i el 

districte de Sant Andreu. Al sud limita amb el districte d’Horta-Guinardó i a l’oest amb la 

Serra de Collserola.  Aquest districte inclou els següents barris: Ciutat Meridiana, Torre 

del Baró, Les Roquetes, Verdum, Canyelles, La Guineueta, Can Peguera, Turó de la 

Peira, Vilapicina i Torre Llobera, Porta, La Prosperitat, La Trinitat Nova i Vallbona.  

 

Amb una població, a l’any 2017 amb 166.805 habitants, el districte de Nou Barris 

suposa un 10,3% del total de població de la ciutat de Barcelona (dades del 

Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona).  

 

El barri de Les Roquetes es troba als peus del turó que porta el mateix nom i mostra 

una fesomia caracteritzada per carrers amb forts pendents fruit d’una orografia 

complexa. El barri compta amb 15.648 habitants.  
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Pel que fa a les vies de comunicació, transport i accés, el barri de Roquetes està 

connectat a la ciutat a través de les següents vies importants i línies de transport públic:  

 

1. Vies importants - Ronda de Dalt (la B20 al seu pas per la ciutat de Barcelona). La 

sortida que fa accés al barri és la número 2: Roquetes, Verdum i Via Júlia. Aquesta 

via limita el barri de Roquetes amb el barri de Verdum. - Carrer Aiguablava, la 

prolongació de la Via Júlia, una avinguda important del districte de Nou Barris. 

Aquest carrer condueix als barris de Trinitat Nova i Torre del Baró.  

  

2. Línies de transport públic.  

 

- Metro. A dins del barri hi trobem l’estació de Roquetes, de la línia 3. Molt a prop 

de Roquetes i al barri de Trinitat Nova, l’estació que porta el mateix nom que el 

barri que és el punt d’origen de les línies 3, 4 i 11 del metro. 

 

- Bus. El barri està integrat plenament a la xarxa de bus de Barcelona i les línies 

que hi circulen connecten el barri amb les altres zones de la ciutat de Barcelona. 

 

L’activitat econòmica de la zona es centra en el sector serveis i es nodreix de l’activitat 

industrials d’altres zones de la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana. El barri 

no té cap espai industrial i es caracteritza per mostrar un perfil eminentment residencial.  

 

En el context de crisi que estem vivint actualment, Les Roquetes és un dels barris més 

castigats de la ciutat de Barcelona, un aspecte que queda palesat per la freqüència de 

desnonaments i les mancances quant a la cobertura les necessitats bàsiques de la 

seva població. 
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2.3 ENTORN HUMÀ 
 

El barri de Roquetes s’ha caracteritzat, des de sempre, per una gran participació i 

activisme ciutadà cultural, d’acció social, educació que ha anat assolint molts reptes a 

través de la lluita veïnal i del seu caràcter reivindicatiu. És un territori socialment molt 

desafavorit. 

 

Com a barri que forma part del conjunt del Districte de Nou Barris, va ser un dels 

principals punts d’acollida de les onades migratòries dels anys 1960 i 1970 provinents 

d’altres zones de l’Estat Espanyol que s’instal·laven al barri, sovint, en unes condicions 

pèssimes. 

 

Durant aquests anys el barri duu a terme una forta activitat liderada per les 

associacions de veïns reivindicant millores en uns anys en què el “desarrollismo” del 

franquisme havia creat greus desordres i desequilibris.  

 

Des de finals de la dècada dels noranta i durant els 2000 el barri esdevé novament un 

nou focus de recepció de nouvinguts, en aquest cas provinent bàsicament de l’Amèrica 

del Sud, el nord i centre d’Àfrica i el Pakistan. En la següent graella s’hi poden veure 

dades en relació a diversos indicadors que il·lustren aspectes demogràfics, econòmics, 

familiars i culturals. 

 

  
BARCELONA 

 
NOU BARRIS 

ROQUETES 

(barri) 

Habitants. 2017 1.625. 137 166.805 15.648 

Densitat neta: 
hab/hectàrea residencial 

627 717 859 

Població per edats (en 

%) 

   

Grup 0 – 3 anys 3’4% 3’5% 3’9% 

Grup 0-15 anys  13’5% 14’5% 15’9% 

Grup 15-64 anys 65’5% 62’3% 65’7% 
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Grup 65 i més anys 21’5% 23,5% 18’3· 

Població per lloc de 

naixement (en %) 

   

Barcelona 51,4% 48’1% 45,9 

Resta de Catalunya 7,4% 5’0% 3,5 

Estat Espanyol 17’5% 24,0 23,5 

Estranger 23’7% 22’9% 27,1 

Població per 

nacionalitat (en %) 

   

Espanyola 76’3% 84’1% 79’4% 

Estrangera 23’7% 15’9% 20’6% 

Principals nacionalitats Pakistàn 19.866 Colòmbia 3.357 Colòmbia 825 

 Xina 19.885 Xina 1.999 Xina 275 

 Marroc 12.000 Estats Units 1.883 Perú 255 

Segons nivel acadèmic 

(en %) 

   

Sense estudis 2’8% 5’3% 5,4% 

Estudis obligatoris 
                    39’4% 57’4% 66’01% 

Batxillerat superior/ 

CFGM 25’3% 21,8% 17’9% 

Estudis universitaris / 

CFGS 
30’09% 13,8 8’8% 

Taxa de natalitat / 1000 8,5 8,5 10,3 

Nombre d’aturats 

registrat 
75.752 10.066 

 

1.020 

Renda familiar disponible 

per capita 2016 
20.800 55’0 57’0 

 

Font: Nou Barris en xifres. 2017. Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona 
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D’aquestes dades se’n desprèn que el barri de Roquetes es caracteritza per tenir una 

població més jove que la del districte de Nou Barris i del conjunt de la ciutat de 

Barcelona. Pel que fa a la nacionalitat, podem veure que el gruix de població amb 

nacionalitat estrangera se situa 5 punts per sobre de Nou Barris. 

 

Altres aspectes que podem destacar és que, pel que fa a la formació, l’índex de 

població sense estudis a Roquetes és gairebé el doble del de Barcelona. Tan sols un 

8,8% de la població de Roquetes compta amb estudis superiors o CFGS, més de 20 

punts percentuals per sota de les dades del conjunt de la ciutat de Barcelona. El 

nombre d’aturats és molt significatiu i la renda familiar disponible (RFD) ha patit un 

descens molt significatiu durant els darrers anys i arriba a correspondre a un terç de la 

renda d’altres districtes com Sarrià-Sant Gervasi o a la meitat en el cas de Les Corts o 

l’Eixample. 

 

2.4 ENTORN SOCIOLINGÜÍSTIC DEL TERRITORI I TRACTAMENT DE LES LLENGÜES A 
L’INSTITUT ESCOLA ANTAVIANA. 

 

La llengua de relació hegemònica al barri de Roquetes i, per extensió, al Districte de 

Nou Barris és, pels fluxos migratoris que s’hi han esdevingut les darreres dècades, el 

castellà. També és la llengua familiar de la pràctica totalitat de l’alumnat d’Antaviana. 

 

L’Institut Escola Antaviana ha d’esdevenir, doncs, un referent de barri per equilibrar l’ús, 

la presència i el coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya: la llengua 

catalana, com a llengua pròpia del país, i la llengua castellana.  

 

Per tal que això es produeixi, el PEC d’Antaviana ha de dissenyar i impulsar unes línies 

d’actuació que permetin equilibrar aquesta situació i garantir que l’alumnat acabi l’etapa 

d’escolarització obligatòria, no només havent assolit les competències previstes per a 

les matèries d’àmbit lingüístic, sinó també havent experimentat un procés d’immersió i 

coneixement de la cultura catalana expressada en les seves diverses manifestacions. 

 

El principi del qual parteix el PEC d’Antaviana és que el català, com a llengua pròpia de 

Catalunya i segons s’expressa a l’Article 11 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
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d’Educació, és “la llengua normalment emprada com a llengua vehicular i 

d’aprenentatge del sistema educatiu” i “els currículums han de garantir el ple domini de 

les llengües oficials catalana i castellana en finalitzar l’ensenyament obligatori”, tal com 

queda expressat en l’Article 10 de la mateixa Llei. 

 

Així doncs, i tenint en compte els factors sociolingüístics i d’entorn del centre, el català 

s’utilitzarà en qualsevol de les activitats d’ensenyament i aprenentatge amb els 

recursos i materials didàctics pertinents (llibres, jocs, audiovisuals. programari).  El 

centre vetllarà pel seu ús en tot moment. 

 

L’Institut Escola serà també l’espai on l’alumne adquireixi els senyals d’identitat propis, 

com la història, la cultura, el patrimoni o les tradicions, i fomentarà el sentiment de 

pertinença  i estimació al país, la relació amb l’entorn, l’obertura al món i la iniciació a 

participar en la societat que els envolta. 

 

Per afavorir aquesta identificació de l’escola com a context de referència de la llengua i 

cultura catalana, el centre aplica  des de l’entrada de l’alumnat a Ed. Infantil, el 

programa d’immersió lingüística que continua al llarg de tota l’escolaritat. 

 

El centre vetllarà per l’ús  de la llengua catalana com a llengua vehicular i 

d’aprenentatge en els recursos materials i didàctics del centre ( llibres, jocs, 

audiovisuals, programari, etc..). 

 

Totes les àrees s’imparteixen en llengua catalana, a excepció  de les de llengua 

castellana i les de llengües estrangeres. El català s’emprarà en totes les activitats  orals 

i escrites: l’exposició del professorat, material didàctic i llibres de text, activitats 

d’aprenentatge i d’avaluació. 

 

El centre vetllarà perquè tot el professorat conegui i utilitzi la llengua catalana prioritzant 

i possibilitant la formació d’aquells que en tinguin alguna mancança, tant pel que fa  a 

l’acreditació necessària com pel perfeccionament en el seu ús. El centre vetllarà perquè 

el professorat utilitzi la llengua catalana en els espais no curriculars : esbarjo, menjador, 

sortides, colònies etc... 
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El centre fomentarà la participació del personal docent en cursos de formació 

permanent respecte  a la didàctica de la llengua i cultura catalana i vetllarà perquè el 

professorat tingui cura de la qualitat de la llengua ja que ell serà el transmissor del 

model per tal que l’alumnat en tingui un  referent clar i sòlid. 

 

Pel que fa a la llengua castellana, el centre vetllarà perquè en finalitzar la seva 

escolaritat, l’alumnat conegui la llengua castellana a nivell oral i escrit de manera que 

pugui utilitzar-la apropiadament com a font d’informació i vehicle d’expressió tal i com 

consta en la normativa vigent. 

 

Com s’ha dit, el castellà oral és la llengua d’ús familiar i del barri. Per aquest motiu, el 

centre inicia l’ensenyament de la llengua castellana, a nivell oral, a 1r. del cicle inicial 

de primària i, a nivell escrit, a partir de 2n. 

 

De 3r a 6è d’educació primària fan dues hores i mitja setmanals de llengua castellana 

remarcant els trets diferencials amb el català: ortografia, sintaxi, fonètica... Es treballa 

també l’expressió escrita i, quan pertoca, tots el continguts curriculars de la llengua 

castellana i les estructures comunes. 

 

A l’ESO s’imparteixen tres sessions setmanals de llengua castellana, segons 

normativa, i a partir de la distribució que s’especificarà posteriorment en aquest 

document. 

 

El centre, d’altra banda, vetlla perquè el professorat que imparteix la llengua castellana 

tingui cura de la qualitat i del registre adequat propi de l’àmbit acadèmic. 

 

2.5 CONDICIONANTS EDUCATIUS 
 

Pel que fa als centres d’educació, el barri i entorn immediat compten amb els següents 

centres educatius: 

 

1) Educació infantil, primària i secundària (educació general): 
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- Escola Bressol Municipal El Torrent 

- Escola Bressol Municipal Pla de Fornells 

- Institut Escola Antaviana. 

- Institut Escola Turó de Roquetes. fins al Batxillerat. 

- IES La Guineueta. No es troba al barri de Les Roquetes, però rep molts 

estudiants d’aquest barri. 

 

2) Centres d’ensenyaments no reglats: 

- Escola Esportiva de Nou Barris. 

 

3) Centres d’educació musical: 

El barri de Les Roquetes no compta amb cap institució que promogui de forma 

específica la formació/educació musical. Al districte de Nou Barris, però, sí 

disposa de les següents institucions educatives musicals: 

 

- L’Escola Municipal de Música Nou Barris. Situada al carrer Manuel Sancho, 

número 15-17, al barri de Porta. Un centre de titularitat municipal gestionat per 

la Fundació La Guineu. 

- Musicart102, Escola de Música i Arts escèniques és un centre privat 

d’ensenyament de música i teatre musical, gestionat també per La Guineu. 

Fundada l’any 1969, l’antiga Escola de Música La Guineu ha esdevingut un 

referent pedagògic i musical del districte de Nou Barris. L’escola se situa al 

barri la Guineueta. 

- IEA Oriol Martorell. És un centre únic a tot Catalunya que ofereix la 

simultaneïtat d’estudis de règim general amb els estudis de música i dansa. 

L’accés a aquest centre es fa per mitjà de proves d’accés i admet alumnes de 

tot el territori català. 

Pel que fa als equipaments culturals, Nou Barris compta amb un total de 5 

biblioteques públiques, però cap teatre ni equipament cultural similar. 
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2.6 ALUMNAT 
 

Amb dades d’inici del curs 2018-2019 Antaviana compta amb uns 565 alumnes encara 

que, al llarg del curs, el nombre fluctua ja que sovint es produeixen altes i baixes. 

 

L’alumnat i les seves famílies d’Antaviana configuren un centre d’alta complexitat, amb 

un alt percentatge d’infants amb NEE i NESE derivades de situacions 

socioeconòmiques o socioculturals desafavorides, amb una unitat de SIEI (Suport 

Intensiu per a l’Escolarització Inclusiva) i amb un conveni amb el CREDAC per al 

projecte d’Atenció a l’Alumnat Sord, modalitat Oral que es ve desenvolupant des dels 

anys 70 (abans de signar el conveni amb el CREDAC i de néixer Antaviana, a l’antiga 

escola ton i Guida). D’altra banda, es desenvolupa un treball diari i sistemàtic a través 

de l’atenció amb l’alumnat amb dictamen i/o amb trastorns de conducta, absentisme, 

mobilitat... 

 

 

Informació del centre curs 2018-2019 

 

Malgrat aquesta diversitat, el coneixement dels alumnes de la llengua catalana és força 

bo, tot i que el seu ús és irregular especialment entre els alumnes i fora de l’aula. Cal 

destacar la influència d’aspectes com la mobilitat de les famílies per raons 

econòmiques, laborals, problemàtica d’habitatge com a variables determinants que 

condicionen l’aprenentatge i consolidació del català com a llengua de referència. 

L’idioma d’ ús habitual entre els alumnes és el castellà encara que hi hagi algunes  

nenes o nens catalano- parlants. 

El 95% de l’alumnat, no parla català en arribar al centre i per tant, inicialment, en 

aquests alumnes, l’ús de la parla catalana al centre, és gairebé inexistent. Dins de 

l’aula, pel contrari, l’alumnat es dirigeix en català al professors, tot i que fora de l’aula 

pot baixar aquesta freqüència. Entre ells, l’idioma d’ús habitual és el castellà.  

 

Ensenyaments 
Centre i 

Sudamèrica 
Magrib 

Resta 
d'Àfrica 

Unió 
Europea 

Resta 
d'Europa 

Àsia i 
Oceania 

Amèrica 
del Nord 

E. Infantil 3-6 21 13 9 21 11 8 0 

E. Primària i ESO (*) 47 25 12 268 14 9 0 

(*) 1r i 2n ESO 
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En els intercanvis comunicatius dels alumnes amb la resta de personal del centre, 

aquests majoritàriament utilitzen el castellà, excepte si saben o interioritzen que és 

catalanoparlant.  

 

 

3. OFERTA DE LLENGÜES ESTRANGERES 
 

El projecte educatiu de l’Institut Escola Antaviana opta per l’anglès com a primera 

llengua estrangera. 

 

Durant curs 2016-2017, les característiques socioculturals del nostre alumnat per un 

costat, i per l’altre, la necessitat de garantir la continuïtat de l’aprenentatge de l’anglès 

com a primera llengua estrangera, ens van fer valorar la conveniència d’avançar el 

coneixement oral d’aquesta llengua a P5 i al CI, atès que, prèviament, es va acordar la 

definició d’un perfil docent estructural de PRI-IAN - Educació primària (Perfil lingüístic 

anglès). D’aquesta manera, a més de les hores de l’especialitat, impartim música i 

expressió dramàtica, una hora setmanal, a P5, 1r i 2n. segons aquesta distribució: 

 

-  1 hora a la setmana de llengua oral a 1r i a 2n del Cicle Inicial 

-  1 hora  a la setmana de llengua oral a P5 (Educació Infantil) 

 

A l’etapa de secundària, la llengua estrangera és també l’Anglès i s’imparteix, segons 

el que determina el Decret 187/2015, en sessions d’aula diversificada i de grup reduït 

per afavorir l’atenció individualitzada i els continguts propis de la dimensió oral: 3 

sessions a 1r d’ESO, i 3 a 2n d’ESO i, en aquest nivell, una quarta de cinema en 

anglès.  

 

Pel que fa a una segona llengua estrangera el projecte educatiu d’Antaviana no ho 

contempla fins a l’ESO i com a oferta obligatòria entre 1r i 3r. En aquest cas, la 

segona llengua és de lliure elecció per part de les famílies tot i que sembla que el 

francès és la llengua més ben valorada (recordem que durant el curs 2018-2019 

encara només hem desplegat el primer i segon de l’ESO). 
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En el procés de desplegament de l’etapa de secundària, que finalitzarà el curs 2020-

2021, es contempla, per als dos propers cursos, posar en marxa intercanvis a 

l’estranger en llengua anglesa a 3r d’ESO mitjançant les plataformes pertinents i 

participar al projecte Erasmus Plus. 

 

Pel que fa a activitats extraescolars, des del curs 2018-2019, el centre gaudeix del 

Programa Èxit Anglès del Consorci d'Educació de Barcelona per a impulsar un pla de 

treball sistemàtic amb la finalitat de millorar la competència en expressió, interacció i 

comprensió oral en llengua anglesa de l’alumnat del darrer curs d’educació primària i 

l’educació secundària obligatòria. 

 

El Programa Èxit Anglès vincula alumnat, professorat i dinamitzadors per treballar 

l’oralitat en llengua anglesa seguint una mateixa línia metodològica, amb objectius 

grupals i individuals i ítems d’avaluació del progrés de cada alumne i es vertebra a 

través d’un doble eix d’actuació: 

 La sensibilització del professorat de primària i secundària dels centres 

participants en la importància de formar-se en una metodologia que afavoreixi la 

interacció oral de l’alumnat, tot oferint als docents eines efectives per tal que les 

puguin incorporar a la seva pràctica educativa. 

 La promoció de les oportunitats d’exposició a l’anglès oral de l’alumnat que 

segueixi el programa i el foment del seu ús efectiu en situacions d’interacció 

reals, amb l’acompanyament de joves estudiants universitaris formats per a 

desenvolupar aquesta tasca (“great friends”, “school coordinators” i “zone 

coordinator”) 

 

Finalment, des de l’AMPA del centre, periòdicament i puntual, s’organitzen tallers orals 

de llengua anglesa amb professorat natiu però, fins al moment, amb poc ressò 

competencial. 
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4. OBJECTIUS EN RELACIÓ A L’APRENENTATGE I L’ÚS DE LES LLENGÜES 
 

4.1 OBJECTIUS GENERALS PER ASSOLIR EN  TOTS ELS ÀMBITS 
 

 Incrementar la participació de tota la comunitat educativa en el procés de 

normalització en l´ús de la llengua catalana com a eix vertebrador del projecte 

plurilingüe de centre. 

 Vetllar per la participació de la comunitat educativa en activitats com: festes 

tradicionals, cançons jocs etc., que fomentin l’ús de la llengua i la integració a la 

cultura catalana. 

 Treballar en el marc de les noves exigències lingüístiques d’una societat de la 

informació. 

 Afavorir el nivell competencial de l’alumnat en la primera llengua estrangera. 

 Fer del tractament pedagògic de la llengua un instrument d’accés al 

coneixement i a la igualtat d’oportunitats com a eina de millora de la qualitat dels 

processos d’ensenyament-aprenentatge, alhora que de la interacció i cohesió 

entre els membres de la nostra comunitat educativa. 

 Utilitzar les TIC com a recurs en el treball de les llengües. 

 Construir contextos d’ús per assegurar l’aprenentatge significatiu de la 

llengua. 

 Donar resposta a la diversitat lingüística pròpia de la nostra societat. 

 Generalitzar l´ús de l’anglès com a primera llengua estrangera impartint àrees 

curriculars no lingüístiques, com ara, música i expressió dramàtica. 

 

4.2 ÀMBIT HUMÀ I DE SERVEIS 
 

4.2.1 PROFESSORAT 
 

 Vetllar perquè l’adscripció del professorat als diferents nivells es faci tenint en 

compte la competència lingüística, gestionant aquesta adscripció i realitzant 

els canvis necessaris per assegurar la seva optimització.  

 Garantir l’assignació de mestres diferents per cada una de les llengües 

curriculars. Quan sigui possible, per adscripció i / o horari, assignar un mestre 



PROJECTE LINGÜÍSTIC IE ANTAVIANA 

17 

referent per a cada llengua. Si no és possible, fer un intercanvi entre els tutors 

del nivell paral·lel o dins del cicle. 

 Incrementar l’ús del català com a llengua de comunicació oral i escrita entre 

el professorat, el PAS  i l’alumnat en tots el àmbits del centre i espais. 

 Generar espais per a l’organització, gestió i participació en les diferents 

iniciatives, projectes i accions educatives orientades a la millorar de 

l’aprenentatge de les llengües. 

 

4.2.2 AMPA 
 

 Incrementar l’ús del català com a llengua de comunicació oral i escrita entre 

els membres  representatius de l’AMPA i la resta de la comunitat educativa, 

sobretot en presència dels alumnes. 

 

4.2.3. PAS 
 

 Vetllar perquè tot el PAS tingui competència lingüística  i comunicativa en 

català. 

 

4.2.4.ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
 

 Incrementar l’ús del català com a llengua de comunicació oral i escrita entre 

el personal que realitza activitats extraescolars i  els alumnes. 

 

4.2.5 MENJADOR 
  

 Viure i interioritzar el llenguatge català propi dels hàbits , estris i aliments  a 

l’hora de menjar. 

 Organitzar activitats lúdiques a l’espai de menjador (després o abans de 

dinar): jocs col·lectius, tradicionals, etc. que fomentin l’ús del català. 
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4.2.6. ESBARJO 
 

 Planificar i dur a terme jocs organitzats i tradicionals per tal d’incentivar l’ús 

de la llengua catalana a l’esbarjo. 

 

4.3 ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 

4.3.1 LLENGUA I CURRÍCULUM 
 

 Introduir al primer nivell del Cicle Inicial una hora setmanal de castellà . 

 Organitzar les classes de les diferents llengües amb el criteri d’un mestre 

referent per llengua.  

 A l’ESO, mantenir les hores prescriptives de l’àmbit lingüístic que es 

determinen en el Decret 187/2015 de 25 d’agost, distribuïdes en sessions 

d’aula diversificada, projecte globalitzat i franges singulars per afavorir-ne 

l’assoliment de competències per part de tot l’alumnat en base a les seves 

necessitats educatives. 

 

4.3.2. EL CATALÀ COM A LLENGUA VEHICULAR DE COMUNICACIÓ DE 
L’ALUMNAT 
 

 Establir les estratègies necessàries perquè  l’ús de la llengua esdevingui un 

acte reflex i automàtic en qualsevol situació comunicativa de l’alumne dins i 

fora del centre i que l’actitud dels alumnes vers la llengua catalana sigui 

positiva. 

 

4.3.3 TRACTAMENT DE LLENGÜES 
 

- Aplicar una metodologia i un tractament didàctic de 2na llengua, és a dir, 

prioritzar ús i comunicació  i tenir cura d’allò  que és diferencial i específic 

respecte de la llengua catalana. 

- Sistematitzar l’aprenentatge del castellà a partir de 3r del cicle mitjà. 
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- Assegurar que la metodologia de l’àrea de llengua tingui en compte el 

contacte entre totes les llengües  presents al centre. 

 

4.4 ÀMBIT DE RECURSOS I MATERIALS  
 

4.4.1 EQUIPAMENTS D’AULA 
 

Assegurar  que els recursos materials del centre ( llibres, jocs audiovisuals, programari) 

siguin en llengua catalana. 

 

A les aules d’Educació Infantil i primària existeixen gran varietat de jocs dissenyats i 

utilitzats per afavorir l’aprenentatge de la llengua catalana. 

 

El centre, a més a més, compta amb un assessorament específic per organitzar la 

Bilblioteca d’Aula i amb una Comissió Permament de Biblioteca. Ha organitza claustres 

pedagògiques per posar en comú les línies mestres d’actuació que tenen com a 

objectiu principal avesar l’alumnat al gust per la lectura. 

 

Cada aula compta, així doncs, amb un fons de llibres literaris i divulgatius, 

principalment en llengua catalana i castellana, a l’abast de tot l’alumnat i professorat 

referent encarregat d’assessorar-los i impulsar aquesta iniciativa. 

 

Així mateix, i a l’etapa secundària, es compta amb llibres de text de préstec que són de 

recurs per a les matèries d’àmbit lingüístic. 

 

4.4.2 BIBLIOTECA GENERAL 
 

A la biblioteca general d ‘escola hi ha llibres de tipus lúdics i de coneixements en català 

i castellà principalment, també disposa d’alguns títols en llengües diverses (anglès, 

francès, eusquera, àrab, xinès coreà etc.). 

 

Cada nivell, a partir de 4t curs, té adjudicada una hora setmanal de lectura i préstec a la 

biblioteca general. 
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A Educació Infantil i fins a 3r de Primària la lectura es fa a dins l’aula, i el préstec a 

partir de 1r. 

 

A l’etapa de secundària hi ha, dins l’horari lectiu, una franja fixa de 30 minuts de 

Biblioteca per a donar-ne a conèixer el fons i potenciar la consulta. 

 

El criteri lingüístic que apliquem a l’hora d’ampliar el fons de les biblioteques de l’aula 

com de la general és el de prioritatzar els títols en llengua catalana especialment pel 

que fa a Educació Infantil i Cicle Inicial on gairebé tots els títols ho són.  

 

Actualment, l’equip docent participa d’una formació específica a càrrec de la Roser de 

l’entitat Tantàgora Serveis Culturals de Barcelona per reorganitzar i optimitzar la 

biblioteca del centre, des del replantejament de les seves funcions -s’ha elaborat per 

cicles, un decàleg del drets dels llibres), fins  a la revisió del l’actual catàleg disponible 

amb els objectius de: 

  

 Vetllar perquè els llibres de consulta i enciclopèdies de la biblioteca de l’escola 

sigui en llengua catalana. 

 Assegurar que els llibres de literatura infantil i juvenil en llengua castellana 

siguin d’autors que escriuen directament en aquesta llengua; que no siguin 

traduccions. 

 Renovar els llibres de la biblioteca que no s’ajustin als criteris anteriors
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5. CRITERIS METODOLÒGICS I ORGANITZATIUS EN RELACIÓ A 
L’APRENENTATGE DE LES LLENGÜES 

 

 

5.1  ÀMBIT ORGANITZATIU 
 

5.1.1 ORGANITZACIÓ DEL CENTRE PER ASSOLIR ELS NIVELLS DE 
NORMALITZACIÓ 
 

Mitjançant la dotació actual (curs 2018-2019) d’una AAP - Aula d'acollida (ULL) podem 

afavorir millor l’acollida d’alumnat i de famílies nouvingudes, siguin del Estat Espanyol 

com de la resta de països. 

 

D’altra banda i en el marc d’una societat en estat permanent de canvis inconsistents, oferir 

una resposta educativa adequada a les característiques, necessitats i interessos del 

nostre alumnat amb propostes concretes i ajustades a cada perfil d’aprenentatge, és 

garantia per aconseguir una major igualtat en l’accés a les oportunitats de cada un dels 

nens i nenes, dels nois i noies, de l’Institut Escola Antaviana.  

 

Aquesta mirada ens demana doncs com a docents ser capaços de dissenyar, adaptar i 

articular actuacions educatives diverses que garanteixin aquest principi.  

 

Sota aquest paradigma s’han dissenyat i aplicat, a l’Institut Escola Antaviana, dos eixos 

d’actuació principals dins el Projecte d’Innovació Pedagògica: 

  

 Millora de les estructures organitzatives per a la inclusió de l’alumnat.  

Primària. Treball per franges per a la millora del desenvolupament de les habilitats 

lingüístiques.  

Secundària. 

Estructura organitzativa: grups de desdoblament en les matèries d’àmbit lingüístic. 

Projecte globalitzat i franges singulars per al tractament competencial de les llengües. 

 Introducció d’eines, recursos i dinàmiques metodològiques d’innovació.  
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a) Primària. Cicle superior. Introducció i ús de chromebooks.  

b) Secundària. Ús transversal dels chromebooks i dels entorns virtuals 

d’ensenyament i d’aprenentatge (classroom) en les matèries d’àmbit lingüístic. 

 

5.1.1.1 PRIMÀRIA: TREBALL DE LES HABILITATS LINGÜÍSTIQUES PER FRANGES PER A LA MILLORA DEL 
SEU DESENVOLUPAMENT 

 
5.1.1.1.1 DEFINICIÓ DEL PROJECTE  

 
El projecte i, en concret, la necessitat de millora de la comprensió lectora, l’expressió 

escrita, l’expressió oral i l’ús del llenguatge, i la seva implementació a l’etapa d’Educació 

Primària, sorgeix arran de l’anàlisi de les dades obtingudes durant la diagnosi inicial del 

centre i les conclusions extretes dels resultats de les proves de competències realitzades 

pels alumnes, així com de les obtingudes de l’anàlisi DAFO realitzat en la fase prèvia, al 

llarg del curs 2016-17.  

 

Aquest anàlisi ens va mostrar com l’alumnat de l’Institut Escola Antaviana presentava 

especials dificultats en el desenvolupament de les habilitats lingüístiques referides, fet que 

ens va conduir a la discussió en claustre dels possibles factors que incidien en aquests 

resultats, fer propostes de millora i, finalment, dissenyar en el Projecte d’Innovació 

Pedagògica reflectit en el Projecte Lingüístic. 

 

5.1.1.1.2 IMPLICACIÓ DELS AGENTS  

 
El Projecte va estar dissenyat des de l’inici per a la seva implementació en les tres etapes 

de Educació Primària: Cicle Inicial, Cicle Mitjà i Cicle Superior.  

Per al seu desenvolupament, es varen designar 8 mestres per cicle, un per a cada un dels 

eixos referenciats:  

- Comprensió lectora.  

- Expressió oral.  

- Expressió escrita.  

- Ús del llenguatge.  
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En l’assignació d’aquests mestres a les diferents àrees, es va prioritzar que participessin 

els tutors dels cursos que conformaven cada cicle, així com els especialistes en l’atenció a 

la diversitat: mestres d’Educació Especial, Aula d’Acollida i Audició i Llenguatge, tenint en 

compte l’objectiu principal del Projecte: millorar la inclusió de l’alumnat en el 

desenvolupament de les habilitats de la llengua. 

 

NIVELL ESPECIALITAT 
NOMBRE 

PROF. 

   

Cicle 
Inicial 

Tutors de cicle. 
Especialista d’Audició i Llenguatge. 
Especialista d’Educació Especial. 
Secretària de direcció del centre. 
Mestre Aula Acollida 

4 
1 
1 
1 
1 

Cicle 
Mitjà 

Tutors de cicle. 
Especialista llengua anglesa. 
Mestres Aula Acollida 
Cap d’Estudis 

4 
1 
2 
1 

Cicle 
Superior 

Tutors de cicle. 
Especialista d’Audició i Llenguatge. 
Mestres Aula Acollida. 
Mestre d’Educació Especial. 

4 
1 
2 
1 

 
 

Quant al professorat, la forma en què es va organitzar l’execució del Projecte, va facilitar 

la participació i implicació de pràcticament la totalitat del professorat de primària: un total 

de 29 mestres d’una plantilla de 34. 

 

D’altra banda, i amb l’objectiu d’intensificar l’acció educativa amb l’alumnat amb retard 

important en l’aprenentatge de la lectoescriptura i afavorir el seu nivell competencial 

lingüístic abans de finalitzar la educació primària, s’ha organitzat un taller de llengua al 
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cicle superior, a càrrec de professorat especialitzat que treballa amb el suport d’una 

educadora també especialitzada en l’atenció a la diversitat. 

 

L’equip de l’escola ha participat durant anys en seminaris i cursos d’assessoraments 

d’eficàcia lectora, immersió en català etc. Tanmateix, els darrers quatre cursos (aquest 

n’és el darrer), a l’escola hi ha hagut un Pla de Millora sota l’assessorament del programa 

Xarxes per al Canvi, per tal de promoure i assolir un millor grau de comprensió i expressió 

entre l’alumnat. 

 

Les relacions externes de l’escola són totes en català,  col·laborant activament en  totes 

les manifestacions culturals del barri: edició de revistes, Ateneu de Nou Barris, Centre Ton 

i Guida, Centres Cívics, Centre de Secundària, (Programa Èxit), Pla Comunitari, Pla 

d’entorn, etc. 

 

5.1.1.2 SECUNDÀRIA.  

 
5.1.1.2.1 DEFINICIÓ DEL PROJECTE 

 

 
L’etapa de secundària de l’IE Antaviana va començar el curs 2017-2018 i va néixer amb 

voluntat de continuïtat i coherència amb els principis expressats al  PEC de l’escola.  

 

La singularitat del centre rau en l’espectre tan ampli de l’alumnat, que requereix una atenció 

el més individualitzada possible per part del docent. Antaviana és centre amb SIEI, escola 

d’agrupament d’alumnat sord de modalitat oral i té un elevat nombre d’alumnat amb NEE i 

NESE.  Alhora, també, hi ha un perfil d’alumnat amb un alt assoliment de les competències i 

amb uns entorns molt favorables per a l’aprenentatge que també necessita, sovint, una 

atenció individual. 

 

Aquesta diversitat d’alumnat i famílies ens demanava dissenyar un projecte educatiu que fos 

motivador i inclusiu i que posés les mesures necessàries per a l’atenció adequada a aquesta 

diversitat inicial, i així ens permetés treballar estratègicament per a l’equitat i a la cohesió 

grupal; a totes les matèries curriculars, però de manera principal en les matèries 
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instrumentals i, amb especial necessitat a les d’àmbit lingüístic pel que tenen de fonamentals 

en la formació personal, social i intel·lectual de l’alumnat. 

 

L’alumnat de secundària prové, la major part, de l’etapa de primària de l’escola i és de 

continuïtat. Aquest alumnat, com ja s’ha dit, té, en un percentatge que s’acosta pràcticament 

a la totalitat, la llengua castellana com a familiar i llengua de relació entre iguals però 

s’expressa amb prou seguretat i correcció en llengua catalana encara que no de manera 

espontània. 

 

L’alumnat que prové d’altres centres i barris del districte, que representa un 5% del total 

aproximadament, té, en casos molt puntuals, el català com a llengua familiar encara que al 

centre aquests nois i noies adopten la llengua castellana com a llengua de relació i social. 

 

Aquests factors fan del tot necessari potenciar l’ús de la llengua catalana en tots els entorns 

d’aprenentatge, en tots els espais del centre i en tots els àmbits de relació, per equilibrar 

l’efecte d’immersió lingüística en castellà que viu el nostre alumnat fora d’Antaviana i en la 

relació amb els iguals. 

 
5.1.1.2.2 IMPLICACIÓ DELS AGENTS 

 
El curs 2018-2019 l’etapa de secundària compta amb dos càrrecs de direcció (Coordinació 

Pedagògica i Cap d’Estudis) i una dotació de plantilla d’11 dotacions que es concreten en 12 

docents. 

 

Tenint en compte que aquesta etapa es troba en fase de desplegament i és de nova creació, 

des de la direcció valorem que és imprescindible, aquests primers cursos, consolidar les 

línies d’un projecte educatiu de centre que ve determinat per a la voluntat i l’esperit 

innovador d’Antaviana i comptar amb la implicació de tot el nou professorat que s’hi va 

incorporant. 

 

En aquest sentit, i atenent un dels eixos principals de l’escola, es fa especial èmfasi en la 

necessitat per part de tot el professorat de respectar l’ús de la llengua catalana com a 
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vehicular de l’ensenyament i aprenentatge per a tots els àmbits i matèries. Totes les classes 

s’han d’impartir en català a excepció de la  llengua castellana i estrangera. 

 

S’incideix de manera especial, també, en la necessitat de fer ús de la llengua catalana per a 

relacionar-se amb l’alumnat fora de l’aula, per tal que no la percebi com una llengua d’espai 

estrictament acadèmic o d’aula sinó com una llengua de relació i emocional. 

 

Així mateix, comptem amb el suport de mestres jubilats que en tasca de voluntariat porten a 

terme un assessorament de lectura per a la biblioteca d’aula i unes activitats de dinamització 

de consulta del fons de la biblioteca en unes sessions fixes setmanals.  

 

També està previst el suport d’un mestre jubilat per dur a terme un reforç en grups reduïts a 

aquell alumnat que presenta problemes de mecànica lectora, principalment en llengua 

catalana. 

 
El professorat de secundària de totes les especialitats ha de fer ús de la llengua catalana en 

l’ensenyament i sense cap excepció, més enllà de les llengües castellana i anglesa, en tota  

la producció i publicació de materials didàctics, activitats d’aprenentatge i d’avaluació, 

comunicats escrits, etc. 

 

La comunicació amb les famílies, tant per escrit com pels diferents canals de comunicació 

d’Antaviana (web, twitter, facebook, etc.) també es fa íntegrament en llengua catalana: 

convocatòria de reunions, fulls informatius, avisos, etc. 

 

L’alumnat tendeix sempre a expressar-se en castellà dins i fora de l’aula. Cal fer incidència 

constant en què la llengua a l’aula ha de ser el català i el professorat, així com tots els 

membres de la comunitat educativa, ha d’esdevenir referent lingüístic per a ells i elles. 
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5.1.1.2.3 ESTRUCTURA ORGANITZATIVA: GRUPS DE DESDOBLAMENTS EN LES 

MATÈRIES D’ÀMBIT LINGÜÍSTIC. 

 

Un dels eixos del Projecte d’Innovació de l’IE Antaviana per a l’etapa de secundària 

contempla tres modalitats d’agrupament de l’alumnat: els grups aula, els grups de 

desdoblament i els grups cooperatius.  

 

Els objectius principals d’aquesta organització són afavorir la cohesió grupal, la inclusió, 

l’atenció individualitzada i l’equitat en l’assoliment de les competències. 

 

Els grups de desdoblament faciliten l’atenció de l’alta diversitat d’alumnat que tenim al centre 

perquè permeten treballar amb ràtios reduïdes. Així doncs, s’han organitzat quatre grups de 

desdoblament a partir dels grups de tutoria amb criteris d’heterogeneïtat i d’una ràtio d’entre 

13 i 14 alumnes. 

 

Es prioritza que les matèries de l’àmbit lingüístic, llengua catalana, castellana i anglesa, es 

treballin tant com sigui possible en grups desdoblats. La disposició horària queda de la 

següent manera: 

1r d’ESO 

Llengua catalana 2 sessions grups desdoblats 

setmanals 

+1 complementària projecte i 

franges setmanals 

Llengua castellana 1 sessió grup desdoblat+1 

grup classe setmanals 

+1 complementària projecte i 

franges setmanals 

Llengua anglesa 2 sessions grups desdoblats+1 

grup classe setmanals 

+ activitats complementàries 

projecte i franges setmanals 

2n d’ESO 

Llengua catalana 2 sessions grups desdoblats 

setmanals 

+1 complementària projecte i 

franges setmanals 

Llengua castellana 1 sessió grup desdoblat+1 

grup classe setmanals 

+ activitats complementàries 

projecte i franges setmanals 

Llengua anglesa 3 sessions grups desdoblats + 

1 grup classe setmanals 

+ activitats complementàries 

projecte i franges setmanals 
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Aquesta disposició horària s’ha fet tenint en compte la necessitat de reforçar l’aprenentatge 

d’aquelles llengües que no són llengües d’ús familiar i social per a la major part de alumnat: 

la llengua catalana i la llengua anglesa. I per a l’aprenentatge de les quals cal posar les 

mesures necessàries per afavorir-ne la consolidació dels coneixements gramaticals, 

morfosintàctics, lèxics, però sobretot potenciar-ne l’ús oral. 

 

En el cas de la llengua catalana amb especial interès, tenint en compte que és la llengua 

vehicular de l’aprenentatge i la llengua pròpia del territori. Cal buscar estratègies per tal de 

fomentar-ne l’ús social i aconseguir que l’alumnat la percebi com a llengua d’expressió 

natural. 

 

Les sessions complementàries de les llengües catalana i castellana es treballen en projecte 

globalitzat i franges singulars tal com s’expressa a continuació. També s’hi dissenyen 

puntualment continguts i activitats en llengua anglesa. 

 
5.1.1.2.4  PROJECTE GLOBALITZAT I FRANGES SINGULARS PER AL TRACTAMENT 

COMPETENCIAL DE LES LLENGÜES. 

 

Un dels altres eixos del Projecte d’Innovació de l’IE Antaviana es reflecteix en una distribució 

de les matèries, segons el que preveu el Decret 187/2015 de 25 d’agost, i respectant el marc 

horari de 30 hores lectives setmanals, en franges horàries que alteren el sistema tradicional 

de repartiment i posen en pràctica diferents tipus d’aula i metodologies. 

 

 Sessions d’aula en grup reduït, metodologia d’enfocament competencial per afavorir 

l’assoliment de les competències de l’àmbit lingüístic en aula diversificada. En el cas de 

la llengua catalana i anglesa amb especial èmfasi en el treball de continguts clau de la 

dimensió oral, tenint en compte que cap d’aquestes dues llengües és d’ús espontani, 

familiar i social de l’alumnat. 

 

 Franges fixes setmanals de projecte globalitzat de durada quadrimestral: de 3h i 10 

minuts a 1r d’ESO i 3h 30 minuts a 2n d’ESO. La llengua transversal del projecte és el 

català, encara que es preveuen activitats en llengua castellana i anglesa de les 

dimensions de comprensió lectora, oral i d’expressió escrita. 
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 Franges singulars que complementen les hores que són prescriptives per a cada matèria. 

Complementen les d’àmbit lingüístic: 

a) Acollida: 20 minuts diaris (amb continguts de català, castellà i anglès). 

b) Debat: 20 minuts setmanals (en català). 

c) Lectura: 20 minuts setmanals (amb textos literaris en català i castellà). 

d) Biblioteca: 30 minuts setmanals (amb textos i materials de consulta en català i 

castellà). 

 

5.1.1.2.5 ÚS TRANSVERSAL DELS CHROMEBOOKS I DELS ENTORNS VIRTUALS 

D’ENSENYAMENT I D’APRENENTATGE (CLASSROOM) EN LES MATÈRIES D’ÀMBIT 

LINGÜÍSTIC. 

 

A l’etapa de secundària l’ús de les TIC és transversal i clau en el desenvolupament del 

projecte educatiu i el procés d’aprenentatge. S’utilitza el chromebook de manera general i 

totes les matèries tenen un espai actiu al classroom, un entorn virtual d’ensenyament i 

aprenentatge de Google, que potencia la comunicació escrita entre l’alumnat i el docent, 

posa en pràctica la comprensió lectora i la classe invertida. 

 

La llengua de comunicació vehicular amb alumnat i famílies és el català. Els continguts de 

l’àmbit lingüístic s’expressen en la llengua pròpia de cada àmbit i contemplen diferents 

llenguatges per a treballar-ne els continguts clau: escrit, visual i audiovisual.  

 

Les matèries de català i castellà compten, també i com a recurs d’aula, amb llibres de text de 

l’Editorial Santillana. 

 

La matèria de llengua anglesa es treballa a partir de continguts elaborats per al professorat 

especialitzat i es complementen, a 2n d’ESO, amb una hora de cinema en anglès. 

  

5.3.2 COORDINACIÓ LINGUÍSTICA I COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE FRANGES 
LÍNGÜÍSTIQUES. 
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L’IE Antaviana compta amb la figura de Coordinació Lingüística, les funcions de la qual 

són vetllar pel compliment del Projecte Lingüístic i per a la seva actualització quan 

s’escaigui.  

 

 

El curs 2018-2019 s’ha creat, dins el Grup Impulsor d’Antaviana, una Comissió de 

Seguiment de les Franges Língüístiques que es treballen a la primària: per tensar-ne la 

línia d’actuació pedagògica, fer un abordatge coherent dels continguts a treballar i crear 

una línia metodològica unificada. 

 

5.3.4 ALUMNES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS 
 

El percentatge d’alumnes amb NEE i NESE de l’Institut Escola Antaviana supera el 21% 

del total. Un alumnat que presenta un ampli ventall de dificultats: auditives, síndrome de 

Down, trets autistes, trastorns de personalitat i de diversitat funcional. 

 

Per aquests alumnes i altres s’elabora un Pla Individualitzat en totes les matèries de 

l’àmbit lingüístic com a mínim, sota la coordinació de la direcció del centre, dels tutors/es i 

dels diferents especialistes: AAP-Aula Acollida, ALP-SIAL, UEE-SIEI, ALL-Audició i 

Llenguatge, EES-Ped.Terapèutica (per a les etapes d’infantil i primària) i PSI-Or. 

Educativa, a l’etapa de secundària. 

 

S’utilitzen les noves tecnologies per a motivar aquests alumnes i / o adaptar les 

programacions a les seves possibilitats. 

 

5.3.5 ALUMNES NOUVINGUTS , PLA D’ACOLLIDA 
 

Els objectius que ens marquem són: 

  

 Afavorir que tant l’alumne com la família tinguin una bona acollida, tant a la classe 

com al centre.   
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 Proporcionar els mitjans necessaris per assegurar una bona integració i/o acollida  

de l’alumnat que s’incorpori tardanament en qualsevol nivell educatiu del centre. 

 Garantir l’aprenentatge de la llengua als alumnes d’incorporació tardana. 

 Garantir que l’atenció individualitzada dels alumnes nouvinguts sigui intensiva amb 

la llengua de l ’escola i que es faci amb mètodes adients a aquestes necessitats. 

 Introduir i consolidar l’ús de la llengua catalana des del primer moment de la 

incorporació  de l’alumne al centre. 

 Esforçar-se per aconseguir / assegurar / intentar/ aconseguir que tot el professorat 

i els altres adults que actuen al centre es dirigeixin sempre en català als alumnes 

d’incorporació tardana així com ho fan amb tots els alumnes  a fi de facilitar-ne la 

integració i com a senyal de no discriminació.  

 Informar a les famílies nouvingudes de la situació lingüística,  de l’escola i l’entorn. I  

informar i promoure  activitats per la seva millor adaptació  

 Garantir / promoure l’assistència del professorat a cursos i seminaris a fi d’adquirir la 

formació metodològica adequada per atendre aquests alumnes. 

 

L’escola rep de fa molts anys alumnes nouvinguts al sistema educatiu de Catalunya, ja 

sigui d’altres llocs de l’Estat Espanyol com d’altres països. 

 

Principalment l’alumnat nouvingut durant aquests darrers anys procedeix de Sud-Amèrica 

o bé de Centre Amèrica, del Magrib i Àfrica subsahariana. El tant per cent d’alumnes 

nouvinguts és elevat i variable ja que durant el curs es produeixen altes i baixes, per 

situacions familiars o de feina. 

  

El criteri d’agrupament que l’escola ha decidit actualment és per grups del curs on estan 

ubicats, tot i que hi ha algunes hores en que es dedica als alumnes que tinguin més 

necessitats o que requereixin una actuació especial. En aquests grups ens trobem amb 

alumnes heterogenis ja sigui de nivell com de llengua de procedència. 

 

L’horari dels alumnes a l’aula varia segons les necessitats pot anar de 3 a 5 hores a la 

setmana. La seva estada a l’Aula d’Acollida es revisa contínuament amb els tutors 
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respectius, ja que és important que, el més aviat possible, l’alumne  pugui incorporar-se a 

la seva aula en totes les hores. 

 

A l’Aula d’Acollida es prepara material adequat per treballar l’accés i aprenentatge de la 

llengua catalana, que també es treballa a la pròpia classe. El professorat que imparteix 

l’Aula d’Acollida, té la capacitació en català per poder desenvolupar les funcions pròpies 

del càrrec i és nomenat pel Departament d’Educació. 

 

6. OBJECTIUS DE MILLORA 
 

Com a objectius de millora, es proposen els següents: 

 

- Millorar l’homogeneïtat en els criteris d’actuació respecte de les propostes 

referenciades. 

 

- Vincular el treball realitzat al Programa d’Innovació Pedagògica Xarxes per al Canvi, 

del qual participa el centre des de fa tres cursos i que té com a finalitat treballar 

perquè l’esperit d’innovació arribi al cor del sistema de forma sostinguda, treballant 

alhora l’excel·lència, la cohesió i l’equitat. 

 

- Crear grups de treball en els diferents cicles que permetin la valoració de la 

implementació de les diferents iniciatives vinculades a l’ensenyament-aprenentatge 

de les llengües. 

 
 

- Posar en funcionament i consolidar el Grup de Seguiment de les Matèries Lingüístics 

que sorgeix com a subcomissió dins el Grup Impulsor del centre. 

 

- Dedicar un espai dins la CAD al disseny d’actuacions que tenen a veure amb el 

treball de les llengües amb els alumnes amb NESE i/o NEE. 
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- Aconseguir l’articulació d’aquest projecte lingüístic dins el marc referencial que 

suposen el conjunt d’iniciatives i projectes que desenvolupa l’Institut Escola 

Antaviana. 

 

- Programar activitats d’animació a la lectura i tallers de biblioteca per als diferents 

cicles i ESO. 

 

- Dissenyar i organitzar activitats orientades a afavorir la millora del coneixement del 

català per part de mares i pares. 

 

- Consolidar el funcionament de la Comissió de Seguiment de les Franges 

Lingüístiques com a espai vertebrador i de reflexió pedagògica per a l’ensenyament 

de la llengua a la primària.  
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7. Annex 1. QUADRE RESUM DE LES DIFERENTS ACTUACIONS QUE VERTEBREN EL PROJECTE 
LINGÜÍSTIC DE L’IE ANTAVIANA. 

 

ÀMBIT OBJECTIUS ACTUACIONS RESPONSABLES TEMPORITZACIÓ INDICADORS 

Totes les 

llengües 

Fer un tractament de la llengua 

catalana com a eix vertebrador de 

l’ensenyament, així com global de les 

diferents llengües de referència 

curricular (catalana, castellana i 

anglesa) que permeti, la concreció 

dels criteris generals d’actuació, 

articulació i desplegament en els 

processos d’ensenyament, amb la 

finalitat d’afavorir la seva integració 

com a eines de desenvolupament i 

aprenentatge per a cada alumna/e. 

Especificat a cada apartat 

Llengua 

catalana 

 

 

Incrementar l’ús del català com a 

llengua de comunicació oral i escrita 

entre els diferents membres de la 

comunitat educativa. 

 

Establir les estratègies necessàries 

perquè l’ús de la llengua catalana 

esdevingui un acte reflex i automàtic 

en qualsevol situació comunicativa en 

la qual interactuï l’alumne/a.  

 

Introduir eines, recursos pedagògics i 

dinàmiques metodològiques 

d’innovació (TIC) en el treball de les 

llengües. 

 

A l’espai de menjador, viure i 

interioritzar el llenguatge propi dels 

hàbits, estris i aliments a l’hora de 

menjar. 

PRIMÀRIA 

- Instauració del treball de 

desenvolupament de les habilitats 

lingüístiques en el format de 

franges. 

- Introducció i ús del Chromebook en 

diferents contextos d’ensenyament-

aprenentatge de la llengua catalana.  

- Participació en seminaris, cursos 

d’assessorament i formació 

específica per part de l’equip docent.  

- Organització d’un taller de llengua 

per a impulsar l’aprenentatge de la 

lectoescriptura d’alumnat neolector 

de cinquè de E.P. 

 

SECUNDÀRIA: 

- Estructura organitzativa: grups de 

desdoblament en les matèries 

d’àmbit lingüístic. Metodologia 

d’aula diversificada i de grup reduït. 

- Projecte globalitzat i franges 

 

 

 

 

 
Equip docent de 

primària i 

secundària. 

 

 

 

Mestres 

especialistes 

d’Aula Acollida. 

 

 

 

Membres de 

l’AMPA. 

 

 

 

 

 
Tot el curs en el cas 

de les actuacions 

generals 

programades dins el 

marc curricular. 

 

 

 

 

A criteri de l’equip 

docent en el cas de 

les activitats 

organitzades a l’espai 

biblioteca. 

 

 

 

 

En funció de la 

 

 

En el cas de les 

activitats curriculars: 

Ítems d’avaluació 

respecte del progrés 

de cada alumne/a, en 

relació als objectius 

definits. 

 

En el cas de les 

activitats 

organitzades per 

l’AMPA: 

- Valoració respecte 

de la consecució 

dels objectius 

inicialment 

plantejats. 

 

En el cas del 

seguiment de les 
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Impulsar l’ús del català coma llengua 

oral i escrita entre el personal que 

realitza les activitats extra-escolars. 

 

Disposar d’una formació i qualificació 

docent el més actualitzada possible 

que ens permeti organitzar, estructurar 

i activar actuacions i propostes 

pedagògiques que s’ajustin a les 

necessitats de cada alumna/e. 

 

Desenvolupar i actualitzar el Projecte 

lingüístic de centre. 

 

Coordinar les diferents iniciatives i 

propostes vinculades amb l’àrea de 

llengües que es desenvolupin al centre. 

 

Vetllar per tal que el personal pas 

tingui competència lingüística i 

comunicativa en català. 

singulars: tractament competencial 

de les llengües. 

Ús transversal dels Chromebook i dels 

entorns virtuals d’ensenyament-

aprenentatge: classroom.  

 

DE TOT EL CENTRE: 

- Ús del català com a primera llengua 

en el treball de les àrees curriculars, 

interaccions comunicatives, espais i 

activitats del centre. 

- Organització d’activitats lúdiques a 

l’espai de menjador: jocs col·lectius 

i tradicionals que promoguin l’ús del 

català. 

- Adquisició i ús dels recursos 

materials del centre (libres, jocs 

visuals...) en llengua catalana. 

- Control i enregistrament dels llibres 

de consulta i enciclopèdies de la 

biblioteca de l’escola per tal que 

siguin en llengua catalana. 

- Assignació de mestres d’Aula 

d’Acollida per atendre a l’alumnat 

nouvingut i acompanyar-lo i ajudar-

lo a aprendre i integrar la llengua 

catalana com a llengua referencial. 

- Designació d’un Coordinador 

lingüístic de centre. 

- Creació d’una Comissió de 

Seguiment de les Franges 

Lingüístiques dins el Grup Impulsor 

d’Antaviana. 

 

 

Personal PAS. 

 

 

 

Personal voluntari 

que col·labora amb 

l’escola. 

 

 

 

 

 

 

Coordinador 

lingüístic de centre. 

 

 

duració programada, 

en el cas d’activitats 

organitzades per 

l’AMPA. 

 

 

 

 

 

 

 

Tot el curs en el cas 

de les actuacions 

realitzades per part d 

ela Coordinació 

lingüística de centre. 

diferents actuacions 

vinculades a 

l’ensenyament-

aprenentatge de la 

llengua, valoració per 

cicle, a partir dels 

resultats obtinguts i 

del seu anàlisi per 

part de la 

Coordinació 

lingüística de centre. 

 

 

 

Resultats de l’anàlisi 

de dades obtingudes 

al llarg del curs 

durant les 

coordinacions 

realitzades amb els 

mestres dels diferents 

cicle, professorat de 

l’ESO, coordinadors i 

equip directiu. 
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Llengua 

anglesa 

 

 

Garantir la continuïtat de 

l’aprenentatge de l’anglès com a 

primera llengua estrangera. 

 

Promoure la millora de la competència 

en expressió, interacció i comprensió 

oral de la llengua anglesa. 

 

Impulsar l’aprenentatge de l’anglès, 

assegurant una base de coneixements 

en el pas de E. Primària a ESO. 

 

 

 

 

Utilitzar les TIC com a eina preferent 

d’aprenentatge de la llengua. 

 

Generalitzar l’ús de l’anglès com a 

primera llengua estrangera impartint 

àrees curriculars no lingüístiques. 

 

PRIMÀRIA: 

- Definició d’un perfil docent 

estructural PRI-IAN E.P. (perfil 

mestre/a anglès). 

- Implementació d’una hora a la 

setmana de llengua oral en anglès a E. 

Infantil i Cicle inicial. 

- Ús de les TIC per treballar la llengua 

anglesa: 

 Realització d’activitats TIC en 

anglès a Cicle Mitjà. 

 Introducció de l’eina Chromebook a 

Cicle Superior i ESO per treballar 

diferents continguts en llengua 

anglesa. 

 

 

 

 

 

4 Mestres amb 

perfil docent 

estructural PRI-

IAN E.P + 

Coordinadora 

d’informàtica, 

especialista en 

anglès. 

Tot el curs. 

 

 

 

 

Ítems d’avaluació 

respecte del progrés 

de cada alumne/a, en 

relació als objectius 

definits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaluació de les 

habilitats per treballar 

amb el Chromebook 

en la recerca, selecció 

i estructuració de la 

informació 

obtinguda. 

 Programa Èxit (Consorci Educació 

Barcelona) per a la millora de la 

comprensió, expressió i eines 

lingüístiques d’interacció en anglès. 

Equip Greats 

friends, school 

coordinators i zone 

coordinator 

 

SECUNDÀRIA: 

 Obligatorietat de l’anglès de 1r a 3r 

d’ESO. 

 Programa Èxit (Consorci Educació 

Barcelona) per a la millora de la 

comprensió, expressió i eines 

lingüístiques d’interacció en anglès. 

 Sessions d’aula diversificada i 

sessions d’aula de cinema en anglès. 

 
Professors 

especialistes. 

 

Equip Greats 

friends, school 

coordinators i zone 

coordinator 

 

Vincular alumnat, professorat i 

dinamitzadors per treballar la llengua 

anglesa en la modalitat oral. 

ACTIVITATS 

EXTRAESCOLARS: 

Desenvolupament de tallers en llengua 

anglesa. 

Professorat natiu. 

Segons disponibilitat 

voluntaris i 

organització de 

l’AMPA. 

Llengua 

castellana 

Assegurar que, en finalitzar l’educació 

secundària obligatòria l’alumnat del 

centre conegui la llengua castellana a 

nivell oral i escrit de manera que pugui 

fer-ne ús apropiadament com a font 

d’informació i vehicle d’expressió. 

PRIMÀRIA:  

CICLE INICIAL: 

Introducció d’una setmanal de treball i 

aprenentatge del castellà. 

CICLE MITJÀ I SUPERIOR: 

Sistematització de l’aprenentatge del 

castellà a partir de 3r de cicle. 

SECUNDÀRIA: Sessions d’aula 

diversificada i de grup reduït. 

Mestres assignats. Tot el curs. 

Valoració dels ítems 

d’avaluació respecte 

del progrés de cada 

alumne/a, en relació 

als objectius definits. 
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