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0. Introducció
El present projecte lingüístic parteix de tres premisses:
El canvi del context social, on el procés d’integració europea està creant un nou marc de
referència, essencial per a definir els reptes de l’escola del segle XXI. A més a més, ja des dels
inicis del segle passat, Catalunya ha estat un país receptor d’immigració; primer, de la resta de
l’estat espanyol i, més tard, de llocs més diversos i pertanyents a altres cultures i llengües molt
diferents. Aquesta nova immigració està configurant la nova realitat social, lingüística i cultural
de les aules.
Les raons educatives ens porten a la necessitat de millorar el nivell de les llengües estrangeres, a
la necessitat de millorar el nivell lingüístic, atesos els resultats, a la necessitat d’intercanviar
l’ús de la llengua catalana i a la necessitat d’adequar la metodologia d’immersió lingüística a la
nova realitat.
El nou marc curricular per tal de donar resposta a les noves demandes socials i acadèmiques
proposa els Decrets d’ordenació dels ensenyaments juny del 2007, on un dels canvis més
destacables és promoure el desenvolupament de les competències.
Per a l’elaboració del PLC de la nostra escola: “Sagrat Cor de Jesús”, degut al canvi de context social més
les raons educatives, més el nou marc curricular, ens porten a la necessitat de revisar el projecte
lingüístic, tot replantejant un canvi en la perspectiva en l’ensenyament de la llengua. Així doncs, en
primer lloc, hem partit del marc legal de referència i hem establert les bases que guiaran el nostre
treball. En segon lloc, hem considerat com a punt de partida el projecte lingüístic que teníem ja elaborat
d’altres anys, introduint els canvis i les propostes de millora que ens permetin avançar cap a una millora
del tractament de la llengua en la seva utilització, fomentació i cohesió social.
Tanmateix, en tercer lloc, i estretament relacionat amb els dos punts anteriors, hem analitzat el nostre
context a fi de poder adaptar el projecte lingüístic a les necessitats pròpies i del nostre entorn
aconseguint, també, la finalitat de complir amb la normativa vigent.
D’aquesta manera, l’objectiu final d’aquest projecte és crear un document obert i flexible, en tant que
les dades estan sotmeses als canvis socials i culturals que es presenten de forma constant i latent 1, on es
pretén crear unes bases pedagògiques en relació a la llengua que serveixin de guia per a la nostra actuació
diària com a professionals de l’educació i que, paral·lelament, però de forma interrelacionada, contempli
i parteixi dels tres eixos anomenats: la normativa vigent, el nostre treball fet fins ara i el nostre context.

1

Matrícula viva que fa canviar les dades.
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Finalment, és important exposar que, amb l’actualització i reelaboració del PLC volem reflexionar sobre
quins mecanismes, estratègies i recursos utilitzem a fi d’analitzar quina resposta educativa donem als
nostres alumnes i com podem introduir petits canvis per millorar en la nostra tasca. Per tant, entenem
aquesta tasca com una possibilitat de reflexió sobre la pròpia pràctica on encetem, una vegada més, un
procés cíclic de revisió i actuació.
Cal concretar que per a l’elaboració d’aquest projecte s’ha portat a terme un treball col·laboratiu i de
cooperació de tot el professorat del centre el qual, a partir d’una comissió de treball formada per
professors d’educació infantil, de primària i de secundària, ha redactat i definit el projecte lingüístic del
centre.

Marc Legal de Referència
Com ja hem comentat en la introducció a continuació presentem la legislació referencial que guia la
nostra actuació.
Segons el decret 142/2007 de 26 de juny s’estableix en l’article 4 que:


El català serà utilitzat normalment com a llengua vehicular i com a llengua d’ensenyament i
d’aprenentatge2 en les activitats internes i externes de la comunitat educativa.



L’alumnat té dret a rebre l’educació en català en l’educació primària i el dret i el deure de
conèixer en suficiència oral i escrita el català i el castellà en finalitzar l’educació obligatòria i la
capacitat de comprendre i emetre missatges orals i escrits en una llengua estrangera.



Els centres han d’elaborar el PLC com a part del Projecte educatiu.

Més concretament, però ara ja amb més detall, es considera que:


Les dues llengües oficials a Catalunya es configuren en una sola àrea a fi d’evitar repeticions i
afavorir transferències d’aprenentatges entre elles. El PLC establirà criteris que permetin reforçar
i no repetir els elements comuns entre les llengües.



Es garantirà que les estructures lingüístiques comunes es facin en català les quals serviran com a
base per a l’aprenentatge de les dues llengües.



A primer cicle d’educació primària l’aprenentatge de la lecto-escriptura es farà en català. El
castellà s’introduirà el primer curs de cicle inicial a nivell oral.

Situats ja en un marc més concret, en la LOE, annex 3, es determina pel que fa a l’educació primària que:


Llengua i literatura catalana i castellana 1085 hores repartides equitativament en 420 hores per
llengua i literatura catalana i 420 hores per llengua i literatura castellana. A més a més, 245 hores
per estructures comunes d’ambdues llengües i 420 hores per llengua estrangera.



Per cicles es concreta en:

Per agilitzar la lectura d’aquest document cada vegada que fem esment als processos d’ensenyament aprenentatge ho
abreviarem amb les sigles e/a.
2
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o

o

o

Cicle inicial:


Llengua i literatura catalana 140 hores



Llengua i literatura castellana 140 hores



Estructures comunes lingüístiques 105 hores.



Llengua estrangera 70 hores

Cicle mitjà


Llengua i literatura catalana 140 hores



Llengua i literatura castellana 140 hores



Estructures comunes lingüístiques 70 hores.



Llengua estrangera 105 hores

Cicle superior


Llengua i literatura catalana 140 hores



Llengua i literatura castellana 140 hores



Estructures comunes lingüístiques 70 hores.



Llengua estrangera 140 hores

També, en el decret 143/2007 de 26 de juny pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de
l’educació secundària obligatòria s’estableix que:


A l’annex 4, es determina pel que fa a educació secundària les assignacions horàries de les
diferents matèries seran:
o

Cursos de primer a quart:


Llengua catalana i literatura 3 hores setmanalment



Llengua castellana i literatura 3 hores setmanalment



Llengua estrangera 3 hores setmanalment

1. Context
1.1 Entorn
L’escola Sagrat Cor està situada al sector sud de la ciutat, on ha vingut a viure molta part de la
immigració que hi ha a Vic. Es troba ubicada dins el barri de l’Estadi, tot i que rep la influència de tot el
Vic Sud i també de la ciutat en general, ja que des d’inspecció a través de l’OME (Oficina Municipal
d’Escolarització) i la Comissió de garanties d’admissió s’intenta portar a terme un repartiment de tots els
alumnes amb NEE (necessitats educatives específiques). La demanda més gran de places escolars ve per
part de famílies que viuen al Vic Sud.
El barri de l’Estadi es va formar al voltant d’un equipament esportiu del bisbat “Estadi Torres i Bages” que
es va inaugurar el 1955 i encara segueix essent un dels elements més emblemàtics del barri. Va tenir un
creixement desordenat i segurament per això ara no compta amb un sentiment molt arrelat d’identitat de
barri. Té dos nuclis molt identificats els quals sí que compten amb un gran moviment veïnal i vida de barri
(ronda Ausetans i Plaça Moragas), a partir de la construcció de blocs de pisos amb més de 250 habitatges
cadascú.
5
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En l’inici del barri la població que habitava en aquestes zones provenia de diferents parts de l’estat
espanyol o catalans amb baix poder adquisitiu. Els primers habitants han abandonat el barri per anar a
altres zones de la ciutat o en pobles propers. Els pisos desocupats, moltes vegades en mans de persones
nouvingudes, ha generat alguns petits conflictes de convivència entre la població. En els pisos construïts
en els anys 60/70 no s’hi ha fet massa obres de remodelació perquè els habitants no disposen de recursos
econòmics per modificar-los.
De les dades demogràfiques de l’abril de 2012, extretes de l’Ajuntament de Vic, a partir de les diagnosis
de Barris realitzades pels alumnes del Taller d’Ocupació de Dinamització Comunitària de l’Ajuntament de
Vic, dels barris “l’Estadi i Santa Anna” i “Remei i els habitatges Montseny”, podem destacar com és la
població que viu entorn a la nostra escola:
-

Un 68% de la població de la Ronda Ausetans són nouvinguts, principalment del Marroc, Ghana i
Índia. D’aquesta població n’hi ha més de masculina que femenina, excepte en les famílies
marroquines, ja que han fet el reagrupament familiar, perquè fa molts anys que viuen a Vic.
La població majoritària són homes immigrants d’entre 30 i 40 anys.

-

Un 51% de les persones que viuen a la Pl. Moragas són també nouvinguts, sobretot del Marroc,
Nigèria, Xina i Ghana. Igual com a la Rda. Ausetans, els marroquins han portat a terme el
procés de reagrupament familiar que fa que hi hagi un percentatge similar entre homes i
dones. La població de Ghana en aquest sector és bàsicament masculina. En aquesta part de
Vic, hi predominen les persones d’edats compreses entre 25 i 39 anys i també s’observa un
increment de la natalitat i petita infància 0 a 4 anys, on hi ha més nenes que nens.

-

En el barri hi ha un altre sector a tenir en compte que és Santa Anna, en el que la població
nouvinguda només representa un 10% (molt diferent que en la resta de tota la ciutat).
D’aquestes persones immigrades es pot destacar que solen ser dones i provinents d’Amèrica
del sud i d’Àsia. Aquest sector de la ciutat té un percentatge elevat de població molt gran i
sobretot femenina, les quals moltes solen ser àvies de l’escola.

El Vic Sud també compta amb altres barris que estan separats per un gran passeig. Aquests barris són els
del Remei i Habitatges Montseny. Tots dos també tenen una gran influència en el centre escolar, ja que
molts dels seus habitants sol·liciten la nostra escola per a tot el procés d’escolarització dels seus fills.
-

El barri del Remei és un dels més poblats i vius de Vic. La seva història i creixement ve
delimitada per les muralles i el nucli històric de la ciutat. Forma part de l’eixample de la
ciutat i està separada del nucli antic pel riu. La població és adulta, sobretot persones d’edats
compreses entre 30 i 50 anys amb una gairebé igualtat entre els sexes.
Hi ha una gran població nouvinguda, un 22%, essent les persones del Marroc les que més hi
viuen, seguides dels de Ghana i Nigèria. En aquests darrers anys també hi ha hagut un
increment d’indis, equatorians i xinesos. En total hi ha 17 nacionalitats diferents a la catalana.

-

Els Habitatges Montseny queden una mica més lluny de l’escola, tot i que la demanda de plaça
és alta per part de les famílies que tenen fills en edat d’escolaritat obligatòria. Hi viuen
aproximadament unes 1000 persones, de les quals majoritàriament són homes d’edats
6
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compreses entre 35 i 44 anys i que són nouvinguts. També hi viuen dones més grans de 75
anys i destacar també hi ha una forta presència de dones d’entre 30 i 39 anys i els petits de 0
a 9 anys, que són immigrades.
En aquests habitatges un 48% són nouvinguts, i la resta són sobretot, persones grans que viuen
des dels anys 60/70 en aquesta zona. Hi conviuen 26 nacionalitats diferents.
En aquest barri sud de la ciutat hi ha ubicades també tres escoles d’educació infantil i primària i un
institut d’ESO i batxillerat.
L’escola Sagrat Cor de Vic és de titularitat de les religioses Serventes del Sagrat Cor de Jesús, fundades
per Joan Collell Cuatrecasas, un home preocupat per les necessitats del seu temps, especialment pels
problemes del món obrer. Ens definim com una escola:
-

CONFESSIONAL CATÒLICA: l’educació que oferim està inspirada en els valors evangèlics; ajuda
els alumnes a donar una interpretació del món coherent amb la seva fe.

-

CATALANA: arrelada a un territori concret; Catalunya, amb una cultura i llengua pròpies, que
vol fer un servei aprofundint en els valors històrics propis, tenint present els valors dels altres
pobles.

-

CONCERTADA: per tal de garantir l’educació amb un cost mínim i adaptar-nos a les
circumstàncies personals de cada família.

L’escola ofereix educació des de P3 fins a 4t d’ESO. Aquest curs hi ha matriculats 618 alumnes, i formen
part de l’escola 491 famílies, d’aquestes 23 es consideren famílies nombroses.
L’origen de les nostres famílies és sobretot del territori català/espanyol (57,83%). Un 42,17% de les
famílies són d’origen estranger. D’aquestes darreres famílies, predominen les marroquines (45%), tot i que
també n’hi ha d’origen sud americà (16,73%), subsaharià (16,15%), xinès (11,73%), índies/paquistanís
(5,58%) i dels països de l’est d’Europa (4,81%). Amb els anys hi ha una disminució de les famílies del
Marroc però creixen la resta de nacionalitats.
Segons estableix la normativa, alguns alumnes tenen condició de necessitat educativa específica(NEE)
segons tres condicionants: A (dictàmens), B (socioeconòmics i socioculturals) i C (nouvinguts). Cal ressaltar
que un 36,25% dels nostres alumnes tenen alguna de les condicions anteriors. Un 27,19% tenen condició
de NEE B, un 6% C i un 2,97% A.
Un 82% de les famílies viuen al barri del Vic Sud, d’aquestes, un 60% al barri de l’Estadi, Rda. Ausetans ,
Santa Anna i Serra de Sanferm; un 40% viuen al barri del Remei i Habitatges Montseny. Un 8% de les
famílies viuen al sector nord de la ciutat, un 5% al sector centre i un 5% més en pobles del voltant de Vic
(Calldetenes, Gurb, Santa Eulàlia de Riuprimer, Balenyà, Roda de Ter, Santa Eugènia de Berga, Centelles,
Tona, Sant Hipòlit de Voltregà, Seva i Sant Julià de Vilatorta).
Exposades les característiques generals de la població corresponents al barri i a l’escola es pot comprovar
que hi ha força famílies en situació de pobresa relativa i d’altres que es troben al llindar de la mateixa,
per la qual cosa, si no portem a terme diferents actuacions amb els alumnes, no farem prevenció per a
l’exclusió social, i per tant, els abocarem forçosament a una situació de futur molt problemàtica que serà
difícil de resoldre a nivell educatiu i social. Tenim present que per a resoldre algunes d’aquestes
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situacions la clau està en treballar conjuntament amb les entitats de la ciutat i aprofitar entre tots el
saber col·lectiu, per això, creiem en la importància del coneixement de recursos propers, de la
coresponsabilitat de les famílies i el suport educatiu que podem oferir des de dins i fora de l’escola.
L’escola Sagrat Cor es basa en un model d’educació inclusiva per a tothom, no fem cap distinció per raó
de procedència, sexe, llengua, religió discapacitat, sobre dotació, origen social o qualsevol altra condició.
Però malauradament aquestes diferències són paleses en la nostra societat i de rebot cada vegada es
manifesten més dins el centre escolar, ja que observem en algunes famílies, la incomprensió, l’aïllament
social, les dificultats per accedir a diferents recursos ... en definitiva, per ser tractats com a la resta de la
població.
El funcionament pedagògic de l’escola es basa en una estructura flexible per tal de donar abast a les
màximes desigualtats que poden patir els alumnes degudes a la situació sociofamiliar, cognitives,
emocionals, etc. que viuen. És per això que des d’educació infantil fins a 4t d’ESO treballem amb reforços
dins i fora de les aules, amb grups flexibles, grups de diversitat, tallers específics d’inici al món laboral,
itineraris professionals, aula d’acollida, atenció psicopedagògica ... Al llarg de tot el procés
d’escolarització, també tenim en compte els alumnes d’altes capacitats, que formen part d’una altra
tipologia de necessitats.
Evidentment per a portar a terme el procés educatiu no és suficient l’escola, sinó que hi ha molts altres
agents implicats: la família, entitats, associacions, serveis municipals, serveis de salut, empreses, equip
d’assessorament psicopedagògic (EAP), etc. Hem establert unes coordinacions amb diferents agents per
tal de poder treballar sobre grups concrets de l’escola i també d’alumnes i famílies en concret. Sense
aquest treball conjunt és difícil obtenir resultats beneficiosos per a tots, i alhora és una forma
d’economitzar recursos econòmics, personals i temporals.
En la situació social en què estem immersos i amb la crisi actual cada vegada augmenten més les
necessitats dins l’escola i si no podem donar resposta a les mateixes, incrementarem les desigualtats
d’oportunitats dels nostres alumnes pel present i futur, alhora que s’engrossirà la borsa de pobresa
relativa, i en conseqüència d’exclusió social de la nostra ciutat.
Radiografia actual3:
En aquest apartat volem exposar quina és la situació actual del centre a fi de poder analitzar les
característiques de les procedències i com a conseqüència l’ús que fan els alumnes de la llengua catalana.
Les diferents nacionalitats que tenim a la nostra escola es mostren en diferents taules distribuïdes per les
diferents etapes : Infantil, primària i secundària i també de manera general.
El percentatge d’alumnes de l’escola es reparteix de la següent manera:
EI-22’5%

3

Tenint present que les dades són del 2005
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EP-44’3%
ESO-33%
Per tal de fer aquesta descripció, en primer lloc, partirem de la taula 1 que ens mostra, en percentatges,
les diferents procedències dels alumnes de tota l’escola.
En segon lloc, entrarem amb més detall diferenciant en tres taules, de forma consecutiva, les diferents
etapes educatives: educació infantil, educació primària i educació secundària i seguirem elaborant la
mateixa anàlisi.
Finalment, mostrem a tall de síntesi les dades entorn als alumnes amb necessitats educatives de tot el
centre.
Cal tenir en compte que molts dels nostres alumnes disposen de doble nacionalitat; sobretot els de
procedència magrebina.

1. 2 Alumnat.

TOTS

NACIONALITAT
39’43 MAR
5’91 EQU
5’86IND
2’79POL
1,75COL
12’17GHAN
0,6 BOL
8’43NIG
1’06TOG
0’5 RUS
100%
0’5MAL
0,5 ARG
15’41XIN
1’04 ARM
0,35 BRA
0’69 PAK
0’85ROM
0’5VEN
0’5HOND
0’5PER

Taula 1

En la taula número 1 observem que els alumnes del centre tenen diferents procedències i nacionalitats. En
primer lloc, trobem que un 13.9% de l’alumnat és nascut fora de Catalunya, en segon lloc, un 24.6% és
d’una nacionalitat diferent a l’espanyola i, finalment, en tercer lloc, hi ha un 30.6% d’alumnes que malgrat
haver nascut aquí, els seus pares, han nascut a fora de Catalunya.
Així doncs, podem observar que hi ha una majoria d’alumnat que probablement per la seva casuística no
utilitza el català a casa ni és la seva llengua dins l’àmbit de les relacions.
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Nombre
d’alumnes

Educació
Infantil

22’5%

Nascuts fora de
Catalunya
14’7MAR
7’7 XIN
8’4GHAN
2’09ÍND
0’69POL
2’09EQU
0’69ARM
0’69PAK
6’3 NIG

Taula 2
Desglossant aquestes dades més generals trobem que, tal i com mostra la taula 2, concretament, a
educació infantil on hi ha un 21% d’alumnes del total dels alumnes del centre, un 14.28% són alumnes
nascuts a fora de Catalunya, un 33.3% tenen una nacionalitat no espanyola i un 40.1% són de pares nascuts
a fora de Catalunya.

Nombre
d’alumnes

Educació
Primària

44’3%

Nacionalitat
14’23 MAR
1’42 EQU
0,35 COL
1’6 POL
1’77 ÍND
0’35 BOL
2’13 NIG
0’35 ARM
3’91 XIN
0’35 BRA
1’77GHAN
0’35ROM
1’06 TOGO

Taula 3
Tal i com mostra la taula 3, pel que fa a educació primària hi ha un 44% d’alumnes del total dels alumnes
del centre. Un 12,1% són alumnes nascuts a fora de Catalunya, un 24,8% tenen una nacionalitat no
espanyola i un 29,3% són de pares nascuts a fora de Catalunya.
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Nombre
d’alumnes

Educació
Secundària

Nacionalitat
10’5 MAR
2’4 EQU
1’4 COL
2 IND
3’8 XIN
0’5 ARG
0’5 MALI
2’00 GHAN
0’5 HOND
0’5 PERÚ
0’5ROM
0’5 POL
0’5 RUS
0’5 VEN

33%

Taula 4
Tal i com mostra la taula 4, en quant a educació secundària, hi ha un 25’8% d’alumnes del total dels
alumnes del centre on un 16% són alumnes nascuts a fora de Catalunya, un 19,2% tenen una nacionalitat
no espanyola i un 26,5% són de pares nascuts a fora de Catalunya.
També considerem important presentar les dades en relació als alumnes de l’escola que presenten
necessitats educatives, de les quals, majoritàriament i amb diferència podem dir que són necessitats
educatives culturals.
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Taula 5
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1r d'ESO
%

49

N
E
E

12

%

3r d'ESO
A
L
U
M
N
E
S

26,6

57

N
E
E

16

%

28

4t d'ESO
A
L
U
M
N
E
S

N
E
E

54

%

14 25,9

% TOTAL

17 30,3

56

2n d'ESO
A
L
U
M
N
E
S

Total Alumnes NEE

N
E
E

Total Alumnes

A
L
U
M
N
E
S

216 59 27,3

Taula 6

% TOTAL

Total Alumnes NEE

Total Alumnes

634 209 32,9

Taula 7
La Taula número 5 detalla quins són els alumnes amb necessitats educatives del centre en data de març
del 2014, curs 13-14, on es parteix d’un total de 634 alumnes dels quals 209 presenten necessitats
educatives, per tant, un 32,9% del total de l’alumnat.
Desglossant aquestes dades observem que a educació infantil, d’un total de 144 alumnes, 58, un 40,2%
dels alumnes, presenten necessitats educatives. Concretament, a P3 hi ha 48 alumnes dels quals 16, un
33.3%, presenten necessitats educatives; a P4 d’un total de 52 alumnes 20, un 38,4%, presenten
necessitats educatives i, finalment, a P5 d’un total de 44 alumnes 22, un 50%, presenten necessitats
educatives.
Pel que fa l’educació primària, d’un total de 274 alumnes, 92, un 33,5%, presenten necessitats educatives.
Detalladament a primer hi ha 48 alumnes dels quals 17, un 30% presenten necessitats educatives.
Tanmateix, a 2n hi ha 46 dels quals 17, un 36,9% estan en la mateixa situació. A 3r d’un total de 42
alumnes 14, un 33,3%, presenta necessitats educatives. En quant a 4t, de 44 alumnes 15 d’aquests, un
34,09%, té necessitats educatives. En relació a 5è, d’un total de 45 alumnes 13 d’aquests presenten
necessitats educatives, un 28,8% i a 6è, de 49 alumnes, 16 d’aquests, un 32,6%, presenten necessitats
educatives.
Pel que fa a educació secundària, d’un total de 216 alumnes, n’hi ha 59 amb NEE que representa un 27,3%
del total. A primer hi ha 17 alumnes que representen un 30,3%, a segon 12 alumnes que representen un
26,6%, a 3r, 16 alumnes que representen un 28% i a 4t hi ha 14 alumnes que representen el 25,9%
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LLENGUES QUE ES PARLEN A CASA

EI
21,62%

PRI
32,6%

ESO
49,52%

Parlen CASTELLÀ
Parlen CATALÀ amb la mare i
CASTELLÀ amb el pare, o a la
inversa

30,55%

24,01%

14,76%

Parlen ÀRAB/AMAZIGH

12,50%

19,70%

15,71%

6,94%

2,90%

3,80%

2,10%

0,95%

2,10%

1,90%

0%

0,47%

Parlen CATALÀ

Parlen XINÈS

12,08%

Parlen POLONÈS
2,77%

Parlen PANJAVI
Parlen RUS
Parlen ANGLÈS

12,50%

3,60%

Altres

13,19%

0,30

9,52%

2,85%

Taula 8

Finalment la Taula número 8 ens mostra, a grans trets, que un 21,62% dels alumnes d’ed.infantil, un 32,6%
dels alumnes de primària i un 49,52% de secundària tenen com a llengua d’ús en l’àmbit familiar el català,
així doncs no s’arriba al 50% de l’alumnat. La resta d’alumnat parlen diferents llengües a casa seva: en
primer lloc destaca el castellà en un 30,55% a ed. Infantil, un 24,01% a primària i un 14,76% a secundària
seguit de l’amazigh/àrab en un 12,50% a infantil, 19,70% de primària i un 15,71% de secundària. Cal tenir
en compte també que a casa es parla castellà o català amb algun dels progenitors en un 12,08% a primària
i un 9,52% a secundària. Tot i que la presència del xinès és baixa, cal remarcar que fa cinc cursos enrere
era inexistent i per tant, és una nova llengua que entra amb força al nostre centre, amb un 6,94% a
infantil, un 2,90% a primària i un 3,80% a secundària. La resta de varietats lingüístiques es troben en uns
percentatges molt baixos, tot i que cal fer esment que algunes famílies africanes parlen indistintament la
seva llengua d’origen i l’anglès, per aquest motiu, aquesta darrera llengua hi ha un percentatge d’un
12,50% a ed. Infantil.
Nivell de competències lingüístiques de l’alumnat
A partir dels resultats dels alumnes en les competències bàsiques el curs 2013 – 14 la valoració que es va
realitzar des del centre va ser a nivell de primària que com a estratègies prioritàries cal treballar l’àmbit
lingüístic a nivell oral i escrit per tal de millorar la comprensió i l’expressió. Amb aquest objectiu es va
concretar que calia atendre la diversitat fent diferents grups de llengua, treballar cada setmana
l’expressió escrita elaborant diferents tipus de textos adaptats a la vida quotidiana dels alumnes,
aprofundir la comprensió i la lectura i intentar aconseguir que el diccionari sigui una eina habitual de
treball per anar millorant l’ortografia.
P5 i Cicle Inicial: Hem entrat a formar part del programa pilot del projecte FET. A partir d’unes proves
PACBAL que es fan als alumnes podem conèixer el nivell de Fluidesa Lectora i Comprensió Lectora. A
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partir de les dades es donen suports addicionals de lectura als alumnes que ho necessiten. Cada dia l’
alumne llegeix la lectura adequada al seu nivell.

Per als cursos superiors a més a més es considera que cal

dedicar un espai de temps a la lectura

silenciosa, treballar la comprensió escrita utilitzant diferents tipus de textos i treballar l’expressió escrita
a través de textos de tipologia diversa.
A nivell de secundària es fan diferents activitats:
Ortografia:
1. Intensificarem els exercicis d’ortografia. Farem dossiers per reforçar les normes ortogràfiques i
ampliar el contingut dels llibres.
2. Farem dictats setmanalment.
3. Farem servir metodologies diferents a l’hora de corregir els treballs: subratllar les faltes i que ells
les hagin de corregir; intercanviar-se els treballs...
4. Els facilitarem pàgines web perquè puguin practicar o consultar a casa.
Lèxic:
1. Comentar, subratllar i fer glossaris de vocabulari de textos, lectures, llibre de text...
2. Treballar més el tema dels sinònims i dels antònims.
3. Escriure frases i textos a partir de paraules.
4. Escriure les definicions de paraules determinades.
Facilitarem la possibilitat de repetir els propis textos tot corregint-ne els errors.
Com a continuïtat de la lectura diària de primària s’ha introduït a secundària mitja hora de lectura
setmanal individual.

Pel que fa a la llengua castellana es treballa:
Comprensió Lectora: És important tenir molt present la comprensió lectora. És un aspecte que es treballa
constantment. Durant les explicacions (llegint els continguts del llibre digital), a partir de lectures de
cada tema. A l’apartat de literatura, donem importància a aquest aspecte tot facilitant petites antologies
amb preguntes de comprensió i anàlisi.
Als exàmens s’inclouen sempre textos literaris o no amb preguntes de comprensió, de determinació del
tema...Considerem oportú incloure preguntes semblants a les de les proves de d’avaluació diagnòstica,
com les de posar un títol al text o les que suposin argumentar la resposta.
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Expressió Escrita:
1. Creiem prioritari treballar les normes d’ús dels signes de puntuació i reflexionar sobre la seva
importància.
2. És necessari no arraconar el repàs a l’ortografia. Encara que l’accentuació es va treballar de manera
exhaustiva a 2n, cal repassar contínuament aquests continguts.
Veiem que s’ha de fer referència de manera més clara a les interferències amb el català. Utilitzarem el
llibre de competències bàsiques o facilitarem fotocòpies; doncs cal material fàcil i ràpid del que disposar.
3. Sovint, però, les faltes es deuen a la manca d’atenció en el moment d’escriure. Per això, al finalitzar
els exàmens deixarem uns moments a repassar les faltes, anotant correctament a la pissarra paraules
d’ús erroni i freqüent. D’aquesta manera, s’adopta l’hàbit de repassar.
4. Considerem oportú continuar amb la metodologia emprada fins ara respecte als textos escrits. És
positiu facilitar als alumnes pautes per a la redacció de textos. No obstant, creiem que cal insistir en la
necessitat de retornar els textos perquè es tornin a escriure sense errors assenyalats pel professor.
3. També insistirem en la importància del comentari de text com a eina per millorar l’expressió escrita.
4. Igualment, pensem que cal potenciar la creativitat. Introduirem la creació de textos literaris a partir de
models.

1.3 Pla d’actuació del centre
D’aquesta manera, derivat de la situació contextual del centre detallada en el punt anterior i de les
valoracions en les competències bàsiques de cursos anteriors s’estableix que el repartiment de les hores,
tal i com estan establertes pel Departament i, tal i com exposem en el marc normatiu de referència, es
contreta de la següent manera:
E.
PRIMÀRIA

Llengua
castellana
Llengua
catalana
Llengua
estrangera

Repartició Horària
1r
3h
2 grups+0,5
lec +0,5 lec
3,5h
3 grups+0,5
lec

2n
3h
2 grups+0,5 lec
+0,5 lec

3r
3h
2 grups+0,5 lec
+0,5 lec

3,5h
3 grups+0,5 lec

2h

2h

Proposta d'àrees
complementàries:
Taller d’Anglès
Lectura/ comprensió
lectora
Taller de llengua
catalana

1r

2n

5è
2,5h
2 grups+0,5
lec

3,5h
3 grups+0,5 lec

4t
3h
2 grups+0,5
lec +0,5 lec
3,5h
3 grups+0,5
lec

6è

3h

3,5h

2h

2h

2h

3h

3r

4t

5è

6è

2h
2 grups

1

1

1

1

1

1

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2

2

2

1

2

2
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ESO
Llengua castellana
Llengua catalana
Ciències Socials
Llengua estrangera
Optatives

Complementàries
Taller Llengua
Taller Anglès

1r
3
3
3
3
2

1r
1
1

Repartició Horària
2n
3r
3
3
3
3
3
3
3
3
2
1

2n
1

3r

4t
3
3
3
3
9

4t
2

2

Ateses les necessitats del nostre centre s’ha decidit portar a terme una sèrie de desdoblaments i mesures
d’atenció a la diversitat que es detallen a continuació:
En llengua castellana de 1r a 6è de primària es realitza un desdoblament.
En llengua catalana, de 1r fins a 6è es fan grups flexibles heterogenis, és a dir, de cada dos grups classe
en fem tres grups.
A nivell lector, a P5, 1r i 2n, s’ha implementat el projecte FET en el qual es fa mitja hora de lectura cinc
dies a la setmana. Aquest projecte implica una valoració individual trimestral de cada alumne i
s’estableix, amb uns barems, si l’alumne/a necessita una intervenció addicional o una intervenció
substancial. Segons el tipus d’intervenció, es suma mitja hora més de treball en petit grup o individual.
Als alumnes amb intervenció addicional o substancial es fa una avaluació quinzenal.
De 3r fins a 6è cada dia de la setmana fan mitja hora de lectura.
Una altra activitat que es fa és un taller de lectura (Cicle Inicial, una hora setmanal)
Per ampliar els continguts de llengua anglesa de 1r a 6è es fa una hora setmanal de taller d’anglès.
També, des del curs 07-08 hem tingut el recurs d’Aula d’Acollida (AA). Aquest és un espai d’adaptació i
integració a la llengua catalana, un espai de relació i un recurs d’atenció a la diversitat que atén
l’alumnat nouvingut, és a dir, aquells alumnes de nova incorporació al sistema educatiu de Catalunya
arribats els darrers 24 mesos. En el cas dels alumnes xinesos, degut a la complexitat de la seva llengua, el
període és de 36 mesos.
L’Aula d’Acollida és un punt de referència i un marc de treball obert amb una constant interacció amb la
dinàmica del centre que permet una atenció emocional i curricular personalitzada i un aprenentatge
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intensiu de la llengua catalana. En aquest sentit, l’alumnat atès en aquest espai propi no ha de perdre el
contacte amb la resta del grup classe al qual està adscrit.
Disposar d’una aula amb aquestes característiques implica tot un seguit d’avantatges entre els quals
podem anomenar la ubicació permanent dels materials i dels recursos, que facilita l’accés per part de
l’alumnat com també una ambientació exclusiva creada pels propis alumnes. Un espai propi obert a tots
els alumnes i professorat del centre i agradable, que convida a la comunicació i a la cohesió social dels
nenes i nenes.
Per tant, l’espai AA garanteix, gràcies a l’obtenció de recursos materials i multimèdia, la creació d’un
fons amb la finalitat que el professorat també pugui utilitzar aquest material adaptat per a l’ús de
l’alumnat de nacionalitat estrangera.
Els alumnes de l’AA assisteixen en grups reduïts, entre quatre i vuit alumnes, d’aquesta manera
s’afavoreix el tracte individualitzat i una atenció envers les seves necessitats. Igualment la dinàmica del
grup és flexible i oberta i per tant permet introduir nens de nova incorporació o a l’inrevés. O sigui,
permet a aquells nens que ja han avançat en matèria lingüística i en tots els seus àmbits puguin anar-se
introduint novament al seu grup classe de treball ordinari.
En referència a l’horari de l’alumne, es procura que es puguin compartir les hores d’educació física,
música, informàtica, plàstica i també l’esbarjo amb els seus companys. Per tant, surten de la seva aula a
les hores de competències bàsiques i sobretot a l’hora de català.
Un dels altres punts a tenir en compte a l’AA és el seguiment de l’alumnat i les tasques de coordinació. En
aquest sentit cal que s’estableixi una coordinació entre tot el professorat que treballa amb l’alumne
estranger, especialment amb el tutor i també els coordinadors LIC i l’assessora LIC. D’aquesta manera es
fixen reunions per tal de fer un seguiment de les tasques portades a terme.
A tall de síntesi...
Així doncs, després d’un estudi detallat entorn a les necessitats educatives del centre on es parteix del
marc legal de referència el qual ens estipula la distribució horària i ens presenta el nou marc curricular,
l’anàlisi de les competències bàsiques del curs anterior4 i tenint en compte l’anàlisi del context social
elaborat on s’incideix en les dades entorn a la procedència dels alumnes i l’ús de la llengua, considerem
que l’elaboració del PLC ha de complir amb la finalitat d’assolir els següents objectius:
Potenciar la competència comunicativa – lingüística
Desenvolupar la competència plurilingüe
Incorporar l’educació lingüística: actituds i valors
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Incentivar l’ús de la llengua catalana
Impulsar el programa d’immersió lingüística i adaptar-lo a la nova realitat.
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2. La llengua a l’escola
2.1. La llengua catalana, llengua vehicular i d’aprenentatge
2.1.1. La llengua, vehicle de comunicació i de convivència
El català és la llengua usada en totes les activitats acadèmiques i és l’eina d’integració i cohesió de totes
les persones del centre.

2.1.1.1. El català, vehicle de comunicació
El centre té la consciència clara sobre la necessitat de l’ús del català en la comunicació quotidiana i
n’impulsa actuacions d’ús en tota la comunitat educativa.

 El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’ensenyament i, per tant, és la
llengua vehicular, com hem vist en el marc legal de referència, de les diferents activitats
d’ensenyament i aprenentatge del centre. La llengua catalana és l’eina de cohesió i integració
entre totes les persones del centre i és el vehicle d’expressió de les diferents activitats
acadèmiques.
 Es planificarà i garantirà el coneixement de la llengua i la cultura catalanes per a tota la
comunitat educativa.
 El centre vetllarà per la formació dirigida al coneixement de l’entorn social i cultural immediat i,
en especial, de la llengua, la història, la geografia, la cultura i la realitat social catalanes.
 Es promourà la participació de tota la comunitat educativa en activitats que fomentin l’ús de la
llengua catalana i la integració a la cultura catalana.
 El PLC regula l’ús de la llengua en els diferents àmbits i potencia la no-discriminació per raons
de sexe, raça, ideologia i condició.
 L’ensenyament del català i del castellà han de tenir garantida una presència adequada en els
plans d’estudi, de manera que tots els infants, qualsevol que sigui la seva llengua habitual en
iniciar l’ensenyament, han de poder utilitzar normalment i correctament les dues llengües al
final de l’educació obligatòria.
 En acabar l’ensenyament secundari l’alumnat ha de poder comprendre i produir missatges orals i
escrits amb propietat, autonomia i creativitat, en una llengua estrangera, fent-los servir per
comunicar-se i per organitzar els propis pensaments, i reflexionar sobre els processos implicats
en l’ús del llenguatge.
 En l’ensenyament d’idiomes la llengua vehicular i d’aprenentatge serà la llengua objecte
d’estudi i s’utilitzarà normalment el català com a llengua de referència.
 La redacció del material elaborat pel professorat: material fotocopiable, retalls, llibres, material
audiovisual... ha de ser en català.
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2.1.1.2. El català, eina de convivència
Vetllem perquè la llengua catalana no quedi limitada únicament a les activitats d’ensenyament i
d’aprenentatge del centre. D’aquesta manera, es dinamitza l’ús del català en tots el àmbits de
convivència i de comunicació quotidiana al centre educatiu.
Per part del centre hi ha una consciència clara entorn a la necessitat d’ús del català i és per això que els
membres del claustre de professors impulsen actuacions concretes d’ús d’aquesta llengua entre tota la
comunitat educativa. Una d’aquestes actuacions és l’acord que prenen els alumnes i professors de parlar
als nouvinguts en català, ja sigui a l’aula, al pati, al carrer, etc. Tanmateix, la resta de personal no
docent (portera, dones de la neteja, monitores del menjador, etc.) també s’adrecen als nouvinguts en
català, encara que no sigui dins l’aula. La manera de comunicar-se serà sempre de forma pausada, molt
gestual i procurant buscar sinònims d’allò que volem dir i no pas traduint a la llengua coneguda pel
nouvingut.
Procurarem també aprofitar les situacions de joc, celebracions, sortides, etc. per practicar l’ús del català
d’una forma més col·loquial i distesa.
En el cas de les situacions comunicatives amb les famílies que fa menys de 24 mesos que resideixen a Vic,
acordem que farem servir el servei de mediadores i traductores de l’ajuntament de Vic i del Consell
Comarcal respectivament.

2.1.2. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana
2.1.2.1.Programa d’immersió lingüística
La major part de l’equip docent ha actualitzat les metodologies d’ensenyament de segones llengües (PIL).
És un projecte compartit per tota la comunitat educativa (pares, mares i personal no docent...), a la qual
se li informa i se li demana la seva col·laboració.
A la nostra escola la llengua vehicular d’ensenyament i de comunicació, tant oral com escrita, és el català
al llarg de totes les etapes, des d’infantil fins a ESO. Tot el professorat té el català com a llengua d’ús,
però en un percentatge elevat de l’alumnat és el castellà. Això provoca que dins l’aula es parli en català,
però en algunes les converses informals entre els alumnes (passadissos, pati...) la llengua utilitzada sigui
el castellà. Aquesta situació és més accentuada amb els alumnes de segon cicle de secundària i molt
menys en les etapes d’infantil i primària.
A tots els alumnes nouvinguts que no tenen el català com a llengua mare se’ls parla en català per part del
professorat, a excepció de moments puntuals en què la situació ho requereixi, sobretot en els primers dies
d’arribada al centre. Entre els companys dels alumnes nouvinguts hi ha la tendència de parlar-los en
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castellà per fer-se entendre, però des del professorat se’ls recomana sempre que s’hi comuniquin en
català per facilitar-los l’aprenentatge.
Per accelerar el coneixement del català, l’escola disposa d’una Aula d’Acollida on s’incorporen tots els
alumnes nouvinguts segons les hores que necessiten, compartint l’assistència amb els seus companys dins
l’aula ordinària. Tenim l’objectiu d’incorporar els alumnes totalment a l’aula ordinària tant bon punt es
considera que entenen el català i poden seguir el ritme adequat en les diferents matèries.

2.1.2.2. Llengua oral
El centre prioritza el treball de la llengua oral en tots els seus registres. Per al centre, el paper de la
llengua oral és fonamental: cal aprendre a parlar, escoltar, exposar i dialogar per aprendre. Un bon
domini de l’expressió és bàsic per ser ciutadans i ciutadanes que estiguin preparats per saber exposar de
forma raonada i coherent les seves opinions.
Es treballa habitualment la llengua oral en tots els cicles i es treballen les diverses modalitats de textos
orals (entrevista, conversa, dramatització, argumentació...) tant a l’àrea de llengua com a la resta
d’àrees. No hi ha una consideració especifica de la variant del català de la zona.
La nostra escola considera molt important fer un bon treball de la llengua a nivell oral com a eina de
comunicació fonamental i com a aspecte bàsic pel bon desenvolupament personal. Degut al canvi
d’alumnat que estem vivint els últims anys amb alumnes de diferents procedències, som conscients que
l’escola és l’únic model lingüístic de parla catalana per a molts alumnes, per aquest motiu hem acordat
canviar d’estratègia en alguns aspectes, com per exemple, d’una manera sistemàtica i consensuada per
tots els professors/es de llengua es treballen aspectes com frases fetes o locucions de la llengua catalana i
per extensió ho fem amb totes les altres llengües, castellà i anglès.
A nivell de departament de llengua també s’ha acordat a les hores de llengua catalana, castellana,
anglesa i francesa fer exposicions orals dels temes que s’estan tractant o de temes que puguin ser
engrescadors i interessants pels propis alumnes.
Vetllarem perquè en cada hora de classe de les diferents llengües es parli amb la llengua que s’està
impartint.

2.1.2.3. Llengua escrita
L’ensenyament de llengua escrita ha de tenir com objectiu aconseguir, al final de l’ensenyament
obligatori, formar lectors i escriptors competents. Per aconseguir aquest objectiu s’aplicaran les
orientacions que dóna el currículum i es planificaran les activitats de lectura i escriptura que tinguin en
compte les necessitats comunicatives i acadèmiques que té l’alumnat en els diversos nivells.
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Se segueix l’enfocament metodològic que dóna el currículum. Hi ha un plantejament global sobre
l’ensenyament de la lectura i l’escriptura que té en compte que és un procés complex que cal abordar des
de totes les àrees del currículum. Les activitats que es proposen de lectura i escriptura tenen uns
objectius clars que es comparteixen amb l’alumnat i s’estableixen mecanismes de revisió per millorar
cadascuna de les dues habilitats.
Des del departament de llengua i humanitats s’acorden els continguts, la temporalització, la metodologia i
l’avaluació en relació a les llengües de forma transversal a la nostra escola.
En quant a la metodologia acordem treballar textos graduats (ACL) de la següent manera:


A 1r de primària comprensió oral dels textos del projecte FET



A 2n de primària . Textos projecte FET. Comprensió de preguntes implícites i explícites.



A 3r i 4t de primària preguntes implícites i preguntes explícites.



A 5è i 6è de primària trobar la idea principal fent servir el treball cooperatiu o individual.

La llengua escrita es comença a treballar a P4 en llengua catalana i només a nivell de lletres i escriure el
seu nom i cognom. El model d’escriptura és la lletra de pal. A

P5 a mitjans de curs s’inicien en

l’escriptura de la lletra lligada i escriuen noms i paraules curtes. A primer de primària comencen a
escriure petites frases, amb ortografia natural. A segon ja es comencen a treballar normes ortogràfiques
bàsiques: gènere i nombre, etc., a partir de dictats senzills. A cicle mitjà i superior es treballa amb
dictats preparats, on es va incrementant el grau d’exigència del coneixement de la llengua escrita.
L’escriptura de la llengua castellana es comença a treballar a segon de primària.
Pel que fa a la llengua anglesa a cicle inicial no es dóna gaire importància a l’escriptura però es comença
a relacionar o copiar vocabulari senzill treballat a classe. A partir de cicle mitjà ja es comença a escriure
estructures senzilles.
A nivell de secundària es tracta d’anar consolidant la llengua escrita, per tal d’aconseguir que quan acabin
aquesta etapa els alumnes siguin suficientment competents en l’expressió escrita.
2.1.2.4. Relació llengua oral i llengua escrita
En un plantejament integrat de l’ensenyament de les habilitats lingüístiques, la relació que s’ha d’establir
entre la llengua oral i la llengua escrita ha de ser recíproca. Hi ha activitats en què aquesta és inherent: la
lectura expressiva, el teatre...
Hi ha un plantejament integrat de les quatre habilitats. Aquest plantejament és compartit per tot el
professorat. Es planifiquen activitats des de totes les àrees en què la interrelació de les habilitats és
present. El professorat comparteix que les activitats que tenen aquest plantejament permeten processar
la informació i comunicar-la d’una manera més eficaç. S’utilitza la llengua oral i la llengua escrita com a
suport per analitzar, reflexionar i millorar altres habilitats. Es fan activitats en què la relació de la llengua
oral i la llengua escrita és inherent: lectura expressiva, teatre... Hi ha una gradació pel que fa a la
dificultat de les activitats.
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La relació entre llengua oral i escrita la trobem en totes les àrees impartides a l’escola i a tots els nivells
a partir d’un ensenyament significatiu.
Des del departament de llengües, conscients del canvi d’alumnat que estem tenint, s’acorda potenciar el
treball oral a dintre de l’aula, ja que per a molts alumnes l’aula és l’únic espai on fan servir la llengua
catalana. Els alumnes són conscients de la repercussió que tindran aquestes exposicions orals
acompanyades si s’escau d’un treball escrit en el butlletí de notes.
2.1.2.5. La llengua en les diverses àrees
L’aprenentatge de la llengua és responsabilitat del professorat de totes les àrees, el contingut del claustre
n’ha de ser conscient i actuar en conseqüència. Per tal que l’alumnat assoleixi el nivell d’expressió i
comprensió en català concretats en els criteris del projecte lingüístic del centre. L’equip docent aplicarà
Les metodologies que estimulin l’expressió oral i escrita amb suports didàctics en català, tenint en compte
que això inclou aspectes que es relacionen amb els materials didàctics i l’avaluació.
El professorat de totes les àrees es responsabilitza que els alumnes assoleixin el nivell d’expressió i
comprensió en català concretats en els criteris del PLC. S’apliquen metodologies que estimulen l’expressió
oral amb suports didàctics en català.
S’ha acordat a nivell de tota l’escola que la llengua es tindrà en compte en totes les matèries que
s’imparteixen. Així doncs, segons el curs s’aplicaran uns o altres criteris consensuats pel Departament
Humanístic i també en el claustre.
S’acorda que a nivell de cicle mitjà: es baixarà puntuació quan una paraula la copien i no està escrita
igual. S’inicien en els dictats preparats.
A cicle superior: es valora el treball anterior, però també quan diverses paraules les han vistes moltes
vegades escrites i després ho fan malament en una redacció lliure, en un redactat d’un examen... També
en aquest cicle, es treballa molt el dictat preparat, on els alumnes el preparen abans i es té en compte la
seva atenció i concentració.
A ESO: es valora tot el treball fet amb anterioritat a primària i per tant, no es permetran faltes
d’ortografia en els treballs, exàmens, etc. de totes les assignatures I en el cas que n’hi hagi s’aplicarà el
criteri de baixar nota segons el nombre de faltes i la seva gravetat. S’acorda, però, que no es pot
suspendre un examen d’alguna matèria, excepte llengua, pel nombre de faltes d’ortografia.
Per altra banda, cada vegada donem més importància a l’expressió oral i en les diferents matèries es
valora i s’incrementa des de diferents àmbits: exposició de treballs orals, preguntes, participació oral a
l’aula mentre es realitzen diferents activitats...
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Hem iniciat com escola un treball amb textos graduats per tal de facilitat l’aprenentatge de totes les
matèries. S’inicia a cicle inicial i es va realitzant fins a sisè de primària. Aquest treball no es fa només a
l’hora de llengua, sinó que es treballa en totes les àrees del currículum.
2.1.2.5. Continuïtat i coherència entre cicles i nivells
Per garantir la funció educativa que tenen tots els centres escolars és bàsic que l’equip docent disposi
d’un espai per poder coordinar-se i consensuar els principis metodològics que han d’orientar
l’ensenyament de les dimensions que marca el currículum, per acordar els usos lingüístics que s’han
d’emprar i el seu ensenyament i per fer el traspàs de la informació sobre les característiques de l’alumnat
i sobre el valors que es volen transmetre i treballar.
En el nostre centre hem establert diferents Departaments on hi estem representats tots els mestres i
professors de l’escola. A tots els diferents Departaments treballem per a transmetre els diferents valors
que ens hem marcat com a curs. Des dels diferents Departaments tenim en compte el currículum a
impartir en cada curs, però alhora tenim en compte els criteris lingüístics acordats per a desenvolupar en
qualsevol matèria.
En les reunions de Departaments establim i coneixem tots els diferents temes que es treballen en cada
curs, així com l’aprofundiment que se li dóna en el mateix. Ens serveix per arribar a determinar les
vegades que és necessària la repetició, en diferent grau, d’un mateix tema, concepte ... i per altre,
deixar alguns temes que ja estan assolits en cursos anteriors.
Treballem gradualment i coordinadament, des de cicle inicial fins a segon cicle d’educació secundària
obligatòria, en totes les matèries que ens marca el currículum, a partir de quatre grans departaments:
Humanístic, Científico-Tecnològic, Expressions i Psicopedagògic.
En els quatre departaments s’inclou la llengua catalana com a eina transversal i se n’ha de tenir cura a
nivell oral i escrit..

2.1.2.7. Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua vehicular:
Els centres que reben alumnat nouvingut aplicaran estratègies didàctiques i mesures organitzatives per
tal d’aconseguir que aquest alumnat 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 sistema educatiu de Catalunya en les
millors condicions possibles.
Existeix un pla d’acollida on es recullen i es sistematitzen la major part de les actuacions i les mesures
organitzatives que s’han de posar en marxa per facilitar la incorporació de l’alumnat nouvingut. El centre
ha establert mecanismes perquè aquest pla d’actuació sigui compartit i aplicat per la major part del
professorat. Pel que fa a l’aprenentatge inicial de la llengua, s’han iniciat processos de reflexió i
adequació de les metodologies d’aprenentatge del català com a segona llengua amb alumnat nouvingut.
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El Pla d’Acollida és dinàmic, ja que al llarg del curs escolar es van introduint les novetats que calen del
centre. Aquest Pla és conegut per a tot el professorat del centre, ja que cada curs s’informa dels canvis
que hi van havent. En el Pla hi queden detallats:
-

Pla d’acollida pels alumnes nouvinguts

-

Pla d’acollida pel professorat nou

-

Pla d’acollida pels alumnes de P3

En aquest Pla hi queda reflectit que la llengua vehicular del centre és el català i per aquest motiu tots els
professionals fan servir aquesta llengua, així, dins l’aula el català és la llengua vehicular, excepte en les
matèries de llengua castellana, anglesa i francesa. Pels alumnes nouvinguts creiem que és la millor
manera d’incorporar el català com a la seva segona llengua, tot i que depenent dels països de procedència
pot ser més fàcil o més difícil aquest aprenentatge.
Es treballa coordinament entre els professionals de l’Aula d’Acollida i Coordinadora CLIC amb els diferents
professors i mestres per a poder trobar les estratègies necessàries perquè un alumne pugui assolir les
diferents àrees en català, mitjançant adaptació de la matèria, modificacions de diferents exercicis (més
visuals, textos més concrets i curts ...)
2.1.2.7.1. Alumnat que desconeix les dues llengües oficials
2.1.2.7.2. Alumnat sud-americà de parla hispana
Els centres que reben alumnat nouvingut que desconeix les dues llengües oficials del sistema educatiu de
Catalunya aplicaran estratègies didàctiques i mesures organitzatives per tal d’aconseguir que aquest
alumnat rebi una atenció lingüística personalitzada de qualitat que permeti l’accés en les millors
condicions possibles al currículum ordinari.
L’Aula d’Acollida (AA), és un espai d’adaptació i integració de la llengua catalana, un espai de relació; un
recurs més d’atenció a la diversitat que atén a l’alumnat nouvingut, que fa referència a aquells alumnes
de nova incorporació al sistema educatiu de Catalunya els últims 24 mesos i 36 mesos en casos de cultures
molt llunyanes.
L’Aula d’Acollida és un punt de referència i un marc de treball obert amb una constant interacció amb la
dinàmica del centre que permet una atenció emocional i curricular personalitzada i un aprenentatge
intensiu de la llengua catalana. En aquest sentit, l’alumnat atès en aquest espai propi no ha de perdre el
contacte amb la resta del grup classe al qual està adscrit.
Disposar d’una aula amb aquestes característiques implica tot un seguit d’avantatges entre els quals
podem anomenar la ubicació permanent dels materials i dels recursos, que facilita l’accés per part de
l’alumnat com també una ambientació exclusiva creada pels propis alumnes. Un espai propi obert a tots
els alumnes i professorat del centre i agradable, que convida a la comunicació i a la cohesió social dels
nenes i nenes.
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Per tant, l’espai de l’Aula d’Acollida garanteix, gràcies a l’obtenció de recursos materials i multimèdia,
crear un fons amb la finalitat que el professorat també pugui utilitzar aquest material adaptat per a l’ús
de l’alumnat de nacionalitat estrangera.
Els alumnes de l’AA assisteixen en grups reduïts, entre quatre i vuit alumnes, d’aquesta manera
s’afavoreix el tracte individualitzat i una atenció envers les seves necessitats. Igualment la dinàmica del
grup és flexible i oberta i per tant permet introduir nens de nova incorporació o a l’inrevés. O sigui,
permet a aquells nens que ja han avançat en matèria lingüística i en tots els seus àmbits puguin anar-se
introduint novament al seu grup classe de treball ordinari.
En referència a l’horari de l’alumne, el que es procura és que pugui compartir les hores d’educació física,
música, informàtica, plàstica i també esbarjo amb els seus companys. Per tant, surten de la seva aula a
les hores de competències bàsiques i sempre que es pot a l’hora de castellà per tal que l’alumne no tingui
més problemes de coneixement de llengües diferents en poc temps: llengua pròpia, català, castellà i
anglès. Aquests casos els tenim en compte sobretot quan són alumnes que la seva llengua mare no és el
castellà.
En funció del nivell inicial de l’alumne d’escolarització, d’alfabetització, de coneixement del nostre
abecedari, etc. l’alumne assisteix més o menys hores a l’Aula d’Acollida. Per tant, sempre, la primera
actuació amb els alumnes nouvinguts, sigui quina sigui la seva procedència, és fer l’avaluació inicial, o bé
l’assessora LIC o des de l’AA. Algunes vegades, al cap d’uns dies de la seva incorporació al centre es passa
novament per a tenir més informació sobre el seu nivell d’escolarització i coneixement de la llengua. Els
resultats d’aquesta avaluació inicial ens donen indicadors sobre les competències bàsiques que s’haurà de
treballar així com quina ha de ser la metodologia i les estratègies a seguir.
2.1.2.8. Atenció de la diversitat
El centre, amb la col·laboració dels serveis educatius, ha consolidat els mecanismes organitzatius,
curriculars i pedagògics, per atendre la diversitat de l’alumnat. Dins d’aquests mecanismes, es tenen en
compte estratègies que fan referència a la participació de l’alumnat en el seu propi aprenentatge, a la
col·laboració entre iguals i a l’ús de materials multinivells. Existeixen espais de reflexió per adequar
aquest mecanismes a la realitat canviant del centre.
Cada curs ens plantegem el projecte d’atenció a la diversitat, per tal de poder donar resposta a tot
l’alumnat en funció del seu procés d’aprenentatge.
L’atenció a la diversitat ja es treballa des d’Educació Infantil, donant suport a les tutores mitjançant
grups reduïts a nivell d’iniciació a la lecto-escriptura i matemàtiques.
A nivell d’Educació Primària es realitzen molts grups de suport en relació a la lectura (grups reduïts,
lectura tutoritzada, etc.) i en les matemàtiques (petit grup o individual). Alhora, en les dues àrees
instrumentals, es realitzen desdoblaments de grups per tal de poder tenir uns grups més reduïts i així
poder facilitar l’aprenentatge i donar més atenció a tots els alumnes.
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A la ESO, la diversitat està distribuïda de la següent manera:
- grups de diversitat: castellà, anglès i socials (només a un curs de la secundària i segons les
necessitats dels alumnes). A partir de grups més reduïts i amb una metodologia més adaptada per
tal que aquests alumnes puguin arribar a acreditar el graduat una vegada hagin acabat la seva
escolaritat obligatòria.
- grups de nivells: A, B, C. Aquests continguts s’estableixen segons els nivells dels alumnes en
relació a català i matemàtiques, tot i que són independents, un alumne pot estar a nivell A de
català i a nivell C de matemàtiques. Són grups flexibles, ja que hi ha alumnes que poden estar en
un nivell i al llarg del curs es poden canviar tant per a nivells més difícils com més fàcils.
El que es té en compte en tots aquests grups és l’exigència de la llengua catalana a nivell oral i escrit,
excepte en castellà i anglès.
Val a dir, però, que si es tracta d’un alumne nouvingut, els primers exàmens se li permetrà fer-ho en la
seva llengua (sobretot si és castellà), no obstant, a mesura que vagi avançant el curs, cada vegada se li
exigeix més que ho faci en català.

2.1.2.9. Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua
El centre organitza de manera progressiva la programació curricular i l’avaluació en la potenciació de l’ús
del català. Es fa un seguiment, avaluant-ne el progrés i esmerçant-hi els recursos disponibles.
L’escola organitza totes les activitats que té a mà per potenciar l’ús de la llengua. A EI es dóna molta
importància en l’expressió oral en català, i per això els dilluns es fa una activitat d’explicar el que fan fet
durant el cap de setmana. Aquesta mateixa activitat té una continuïtat al CI de primària i es fa en llengua
escrita.
A l’ESO es potencia l’ús de la llengua per exemple a nivell oral fent exposicions dels diferents treballs que
els alumnes han realitzat, tant si ho han fet individualment com en grup. S’intenta que aquestes
exposicions puguin ser el màxim d’interactives, per així potenciar també la comunicació entre els alumnes
i entre els alumnes i professors.
També l’ús de la llengua s’incentiva a nivell escrit realitzant cartells, murals ..etc – el tema està en funció
del calendari o del contingut que es treballa, quedant exposats a les aules i els passadissos, així es posa en
pràctica l’expressió dels alumnes a través de l’ús escrit de la llengua.

2.1.2.10. Avaluació del coneixement de la llengua
S’aplica l’avaluació com una part del procés d’ensenyament i aprenentatge que, en part, ha de servir per
responsabilitzar l’alumnat del seu propi aprenentatge. Existeixen indicadors i mecanismes de seguiment,
que inclouen l’ús de la llengua, per coordinar l’aplicació de criteris d’avaluació al llarg dels cursos que a
més, són elements de reflexió per prendre decisions en relació amb l’organització del currículum i els
enfocaments metodològics. S’avaluen les competències relacionades amb la dimensió comunicativa i amb
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la dimensió literària en contextos comunicatius i de treball per tasques, sense prioritzar el moment de
l’avaluació final.
Des del departament fem reunions periòdiques per tal d’anar consensuant criteris a l’hora d’avaluar la
llengua a nivell escrit i fent-los extensius en totes les àrees.

2.1.2.11. Materials didàctics
S’apliquen criteris explícits i compartits per a la selecció de llibres de text i per a l’adaptació i /o creació
de materials didàctics per atendre la diversitat de necessitats d’aprenentatge i per els materials que es
consideren complementaris (diccionaris, textos reals, recursos audiovisuals...) es fa un seguiment de
l’elaboració de la seqüència didàctica per al tractament de la dimensió literària, que té força continuïtat
al llarg de tota l’etapa, i se segueixen criteris sobre quin ha de ser el tractament didàctic de la dimensió
literària.
2.1.3. El català, llengua vertebradora d’un projecte plurilingüe
2.1.3.1. Informació multimèdia
L’ús de la llengua catalana com a llengua vehicular principal del programari i dels suports digitals en
general que produeix el centre respon a una actuació continuada i planificada que dóna lloc a un nivell
d’ús relativament òptim.
2.1.3.2. Usos lingüístics
El centre treballa explícitament els usos lingüístics de l’alumnat, ja que la dimensió plurilingüe i
intercultural del currículum planteja continguts relacionats amb els usos socials en un context multilingüe
com és el de Catalunya. A part del professorat de llengua, s’hi sent implicat tot l’equip docent.
Totes les matèries del centre s’imparteixen en català, excepte la llengua i literatura castellana i la
llengua estrangera (anglès i francès). Un percentatge elevat d’alumnes de la nostra escola tenen com a
llengua mare el castellà, això genera que en estones d’esbarjo, entre hores, excursions i sortides, entre
ells parlin en castellà. Majoritàriament els mestres i professors del Sagrat Cor tenim com a llengua mare el
català. Tots tenim clar que la llengua vehicular del centre és el català per la qual cosa potenciem el seu
ús en tots els àmbits.
2.1.3.3. Diversitat lingüística del centre i de la societat en el currículum
El centre treballa explícitament la diversitat lingüística i aprofita clarament per formar parlants
plurilingües i interculturals. Es tracta d’activitats consensuades per tot l’equip docent.
En aquests moments en el nostre centre hi ha molta diversitat lingüística, ja que hi ha molts alumnes de
diferents països i que parlen llengües molt diferents: polonès, romanès, xinès, pular, anglès, castellà,
quechua, punjabi, bereber, twi ... el nostre projecte de centre va dirigit a què els alumnes siguin el
màxim plurilingües i per aquest motiu es respecten totes les llengües i en diverses matèries s’aprofita la
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llengua dels diferents alumnes per a exposar quelcom a l’aula en aquestes llengües noves per a la resta
dels alumnes.
Així mateix, des de l’Aula d’Acollida i des de l’Aula Ordinària es realitzen, de forma preventiva, diferents
activitats i dinàmiques per a treballar la interculturalitat entre tots els alumnes, ja que amb la gran
diversitat existent podrien sortir diferents problemes. Moltes vegades, des de diferents matèries: ciències
socials, coneixement del medi/biologia, matemàtiques, llengües, tutoria, ciutadania, competències
socials ... s’han proposat activitats on es reflexiona sobre les diferents llengües i cultures, no només de
les que hi ha a l’escola sinó a nivell mundial.
Tot aquest treball, evidentment, està consensuat amb el claustre de professors de la nostra escola.

2.1.3.4. Català i llengües d’origen
Al centre s’estableix una relació directa entre l’aprenentatge del català i el reconeixement i valoració de
la llengua d’origen de l’alumnat. Els equips docents disposen d’informació i tenen present la
interdependència lingüística i l’assoliment de les competències comunes per millorar l’aprenentatge.
A les classes de llengua catalana sempre que se pugui trobar una relació amb qualsevol llengua materna
de l’alumne es fa un paral·lelisme de llengües per afavorir la comprensió i per veure una relació entre les
llengües.

2.2. La llengua castellana
2.2.1. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua castellana:
2.2.1.1. Introducció de la llengua castellana
Es té en compte la realitat sociolingüística de l’alumnat. Hi ha continuïtat i coherència metodològica
entre el que es fa en català i el que es fa en castellà: es té clar que l’objectiu final és que l’alumnat
tingui el mateix nivell de llengua catalana que de llengua castellana.
A primer de primària s’introdueix la llengua castellana a nivell oral i l’escriptura d’algunes paraules de
vocabulari bàsic.
Tant a nivell de primària com a secundària es treballen les estructures comunes amb la mateixa
metodologia i els mateixos criteris d’avaluació.

2.2.1.2. Llengua oral
Es treball habitualment la llengua oral en tots els cicles i es treballen les diverses modalitats de textos
orals (entrevista, conversa, dramatització, argumentació...). No hi ha una consideració específica de les
variants de la llengua castellana i es treballa poc els registres de la llengua.
Aquest curs degut al gran nombre d’alumnes de procedència estrangera ens hem proposat treballar d’una
manera molt concreta i programada l’expressió oral, tenint en compte que som l’únic model lingüístic de
parla catalana per aquests alumnes.
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A primària es fan exposicions de vivències personals, algunes representacions i lectures en veu alta. A
secundària també es potencia la llengua oral, aquest curs per exemple hem recuperat l’exposició oral dels
treballs de síntesi.
2.2.1.3. Llengua escrita
Se segueix l’enfocament metodològic que dóna el currículum. Hi ha plantejament global sobre
l’ensenyament de la lectura i l’escriptura. Les activitats que es proposen de lectura i escriptura tenen uns
objectius clars que es comparteixen amb l’alumnat i s’estableixen mecanismes de revisió per millorar
cadascuna de les dues habilitats. Estan seqüenciades en funció del procés d’ensenyament i es treballa
molt coordinadament amb el professorat de llengua catalana.

2.2.1.4. Activitats d’ús
S’han previst activitats d’ús de la llengua castellana, però es tracta d’iniciatives individuals del
professorat de llengua castellana.
En les diferents classes i nivells on s’imparteix la llengua castellana, es desenvolupen diferents activitats,
a criteri del professor, però consensuat amb el Departament, on la llengua d’expressió dels alumnes és la
castellana.
Per a cada curs, el professorat i els mestres es plantegen com a mínim dues activitats on l’ús de la llengua
castellana sigui obligatòria i per tant avaluada. Aquesta iniciativa té com a objectiu millorar l’expressió
oral i escrita davant el grup classe i compartida amb altres nivells de l’escola.
Aquesta activitat permet donar valor a la llengua castellana, trobant espais on és possible expressar-se
mitjançant la llengua materna, així l’alumne veu com es té en compte la seva llengua.
2.2.1.5. Castellà a les àrees no lingüístiques
El centre imparteix la llengua castellana en les hores estipulades per la normativa vigent emmarcada al
començament d’aquest projecte.
2.2.1.6. Alumnat nouvingut
Inicialment, per a tot l’alumnat exceptuant aquells que tenen el castellà com a llengua familiar o
vehicular, solament es treballa la llengua catalana per establir una base de comunicació. Ara bé, pels
alumnes de parla castellana es potencia l’ús d’ambdues llengües. La llengua castellana es va introduint de
manera progressiva.
2.3. Altres llengües
2.3.1. Llengües estrangeres
2.3.1.1. Estratègies generals per a l’assoliment de l’objectiu de l’etapa
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El centre assegura una distribució coherent i progressiva del currículum al llarg de l’etapa segons el
context sociolingüístic i el projecte educatiu propis.
2.3.1.1.1. Desplegament del currículum
El centre estableix criteris perquè la programació s’estructuri a partir d’activitats d’aprenentatge que són
rellevants i globals, integren reptes lingüístics i cognitius, condueixen a un producte final, que
requereixen l’ús de la llengua estrangera i tenen una estructura seqüencial i de construcció del
coneixement, i es preveuen agrupaments de diversa tipologia (individual, parelles, grups) i es fa una
reflexió sobre el procés i el resultat final. El centre concreta anualment les mesures que es prenen per
assegurar: una distribució coherent de continguts, la creació de contextos d’ús de la llengua i com es dóna
resposta als diferents estils d’aprenentatge, i se’n fa un seguiment.
2.3.1.1.2. Metodologia
El professorat de llengües estrangeres ha consensuat que el desenvolupament competencial implica la
capacitat d’utilitzar els coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i
situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica
la comprensió, la reflexió i el discerniment, tenint en compte la dimensió social de cada situació. Se’n fa
anualment un seguiment.
A les classes de llengües estrangeres es treballa vocabulari, estructures... i es creen situacions idònies
per poder treballar la llengua el màxim real possible i relacionades amb continguts diversos. També es
posa a l’alumne en situacions que s’hagi d’espavilar buscant el significat del vocabulari que es treballa,
per exemple. A les classes de llengua normalment es fa servir suport auditiu i sempre que convé s’utilitza
suport visual, pòsters, flash-cards, revistes i llibres digitalitzats
2.3.1.1.3. Materials didàctics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera
Periòdicament es revisen els llibres de text i els materials didàctics que es faran servir el curs següent
segons les necessitats de l’alumnat i els canvis de llei que hi ha sovint. Es preveuen materials que
serveixin per a l’ampliació dels coneixements.
Al final de cada curs es revisen els llibres de text que es fan servir i sempre que es cregui convenient un
canvi, es planteja. La llengua anglesa està prenent cada dia més importància en la nostra vida i sobretot
en el futur dels nostres alumnes tindrà una importància cabdal, per la qual cosa es creu que el material
s’ha d’anar actualitzant i ampliant sempre que convingui.
A les classes es fam servir audicions i es té molt material de suport com ara flash-cards, pòsters, jocs com
memory games...

2.3.1.1.4. Recursos tecnològics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera
Una part del professorat ha entès que la utilització dels recursos tecnològics permet atendre la diversitat
de l’alumnat i n’explora, més aviat individualment, noves possibilitats.
Amb els alumnes de primària a final de cada trimestre es visualitzen vídeos relacionats amb els continguts
que s’han treballat durant el trimestre. També, però, de manera esporàdica i només amb algun grup quan
s’ha tingut algun professor de suport s’ha anat a l’aula d’informàtica a treballar la llengua anglesa fent
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servir els recursos que ofereix la xarxa. De cara al proper curs s’intentarà fer activitats d’anglès d’una
manera coordinada amb la professora d’informàtica.
2.3.1.1.5. L’ús de la llengua estrangera a l’aula
Tot i que hi ha prevista la potenciació de la llengua estrangera en les interaccions tant formals com
informals, no es projecten els resultats del treball curricular fora de l’aula d’aprenentatge.
A les classes de llengua estrangera es potencia l’ús de la llengua que es treballa en les interaccions entre
alumnes i entre alumnes i professorat. Per tal d’afavorir aquestes interaccions es creen situacions
d’aprenentatge en les quals han de demanar informació fent servir estructures o vocabulari treballat, com
per exemple, saludar a l’entrada i sortida de classe, demanar un objecte, demanar permís per fer una
activitat, etc. També sovint es plantegen activitats més lúdiques en les quals es vegin en la necessitat
d’interactuar amb els altres companys fent servir el vocabulari i les estructures adients i plantejats per
practicar, per exemple es fan activitats de role-play on els alumnes han d’anar a comprar, han de penjar
roba, etc. Es treballa sovint amb objectes reals i o de plàstic, per tal que el vocabulari sigui el més proper
possible als alumnes.

2.3.1.2. Estratègies d’ampliació de l’oferta de llengües estrangeres
2.3.1.2.1. Avançament de l’aprenentatge de la llengua estrangera
El centre planifica l’avançament de l’aprenentatge de la primera llengua estrangera a l’educació infantil,
tenint en compte la contextualització d’aquesta llengua dins del currículum de l’educació infantil, seguint
la metodologia pròpia d’aquesta etapa i assegurant la dedicació horària i una organització que afavoreixi
el contacte freqüent amb la llengua. Es vetlla perquè qui s’encarrega de l’experiència tingui la
competència lingüística necessària i la formació específica per aquesta etapa.
Donada la importància de l’aprenentatge de l’anglès en l’actualitat i sobretot pel futur dels nostres
alumnes la nostra escola fa una aposta per avançar l’aprenentatge de l’anglès a EI. Aquest aprenentatge
evidentment es fa seguint la metodologia pròpia d’aquesta etapa. La llengua es presenta d’una manera
viva, engrescadora i directa, fent servir tots els recursos que convinguin des de titelles a qualsevol tipus
de material com flash-cards, pòsters, etc. Els temes que es treballen també són propers i d’interès pels
alumnes d’aquest cicle. El més important en l’aprenentatge de l’anglès a EI és que els nens adquireixin
una bona base de comprensió oral i que comencin a fer servir una mica el vocabulari que ampliaran durant
l’EP. Per això, les classes es fan completament en anglès i es té molt en compte la comprensió oral i la
pronunciació, ja que a EI els nens tenen una gran facilitat per adquirir una bona pronuncia que aniran
millorant durant tota la seva escolarització.
2.3.2 Llengües complementàries procedents de la nova immigració
El centre no té prevista la realització de classes de llengua d’origen en horari extraescolar, però
esporàdicament, en fa un ús simbòlic en cartells o treballs per tal d’afavorir l’autoestima de l’alumnat
que té en altres llengües.
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A l’escola cada vegada hi ha alumnes amb més diversitat lingüística, en aquests moments els alumnes
nouvinguts que assisteixen a l’aula d’acollida parlen: xinès, panjabi, castellà, quechua, romanès, polonès,
amazic, pular i anglès. És molt difícil poder organitzar activitats per aprendre les diferents llengües
perquè afavoriríem unes davant les altres, i els alumnes i famílies es podrien sentir discriminats.
No obstant, quan hi ha festes assenyalades, com per exemple el Nadal, es realitzen unes felicitacions amb
les diferents llengües que hi ha a l’aula d’acollida, de manera que els alumnes i les seves famílies poden
entendre els diferents missatges.
2.4. Organització i gestió
2.4.1. Organització dels usos lingüístics
2.4.1.1. Llengua del centre
El centre educatiu ha acordat seguir un criteri lingüístic favorable a l`ús del català també en els rètols,
els cartells i la decoració general del centre. A la pràctica es respecta aquest acord i se’n fa un
seguiment.
La llengua de comunicació a tots nivells sempre és el català, per la qual cosa, qualsevol cartell o missatge
que hi ha al centre sempre s’utilitza la llengua catalana. Tot el personal docent i d’administració segueix
el mateix criteri lingüístic, per tant no cal fer-ne un seguiment perquè és un criteri acceptat i seguit per
tothom.
2.4.1.2. Documents de centre
El centre revisa i actualitza amb regularitat els documents de centre, amb especial atenció als continguts
referits a la llengua catalana i es fa un seguiment en les actuacions quotidianes de les propostes de canvi
derivades de les revisions.
Tota la documentació del centre es fa en llengua catalana i està al cas de tots els canvis o revisions que hi
hagi dels continguts de llengua catalana i el centre està obert a tots els canvis que siguin necessaris.

2.4.1.3. Ús no sexista del llenguatge
En tots els documents del centre es tenen en compte els criteris d’utilització d’un llenguatge no sexista ni
endocèntric. En general es treballa transversalment en les àrees del currículum.
En el consell escolar hi ha un representant que vetlla perquè tots els escrits, cartells, exposicions, etc.
tingui en compte l’ús no sexista del llenguatge. A nivell del claustre de tota l’escola es vetlla també per a
la utilització del llenguatge igualitari, tant a nivell oral com escrit.
Quan els alumnes fan presentacions orals i/o escrites de treballs específics solen tenir en compte aquest
aspecte.
2.4.1.4. Comunicació externa
El centre fa tota la documentació en català i si s’escau es tradueixen documents amb l’ajuda del servei de
traducció/mediació.
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Tots els documents del centre són en català, tant interns com externs.
En el cas de famílies nouvingudes que fa menys de dos anys que han arribat a Catalunya, s’han donat
alguns documents amb les dues llengües. Cal tenir en compte que per les comunicacions orals amb les
diferents famílies, també s’ha comptat, sempre que ha estat necessari, amb els mediadors/traductors.
2.4.1.5. Llengua de relació amb famílies
El centre educatiu ha acordat que tots els professionals del centre s’adreçaran habitualment en català a
les famílies de tot l’alumnat, malgrat tot davant de famílies que desconeixen la llengua catalana, es fa
servir la llengua castellana o el servei de mediació per comunicar-nos.
S’utilitza el servei de mediació del Pla Educatiu d’Entorn i el servei de traducció del Consell Comarcal
d’Osona per a poder realitzar entrevistes orals amb les famílies, si sabem que no coneixen la nostra
llengua.
2.4.1.6. Educació no formal
2.4.1.6.1. Serveis d’educació no formal
Existeix una preocupació al centre per tal que els serveis d’educació no formal coneguin i facin seves les
orientacions i propostes del centre pel que fa al català com a llengua d’ús i al tractament de la diversitat
lingüística.
2.4.1.6.2. Activitats extraescolars
Existeix una preocupació al centre per tal que els responsables de les activitats extraescolars coneguin i
facin seves les orientacions i propostes del centre pel que fa al català com a llengua d’ús i al tractament
de la diversitat lingüística.
2.4.1.6.3. Contractació d’activitats extraescolars a les empreses
Al centre educatiu s’ha acordat vetllar perquè en la contractació d’activitats extraescolars les empreses
usin el català, i es fa tot el possible per dur aquest acord a la pràctica.
2.4.1.7. Llengua i entorn
El centre participa en el pla educatiu d’entorn de la població, en el qual s’ha acordat treballar els usos
lingüístics favorables a la llengua catalana i se’n fa un seguiment.
A l’escola tenim dos tallers de suport a la tasca escolar, organitzats des de Pla d’Entorn i dirigits des de la
universitat de Vic. En aquests tallers hi participen alumnes de primària i de primer cicle de secundària i
donem l’oportunitat d’assistir-hi als alumnes que considerem més desfavorits i que necessiten un suport
per fer deures. També contemplem aquest espai com un lloc on crear hàbits de treball, un lloc de relació i
evidentment un lloc on continuar practicant la llengua catalana un cop ha acabat l’horari lectiu.
2.4.2. Plurilingüisme al centre educatiu
2.4.2.1. Actituds lingüístiques
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El centre disposa de programes específics sobre diversitat lingüística, interculturalitat i resolució de
conflictes que es treballen habitualment a la tutoria i es té en compte la major part del professorat en les
seves activitats docents.
2.4.2.2. Mediació lingüística (traducció i facilitació)
Sempre que és possible el centre utilitza la llengua catalana per comunicar-se tant amb els alumnes com
amb les seves famílies, de totes maneres donada la gran diversitat que tenim actualment a les aules a
cada situació hem d’anar adoptant les mesures més adequades, per exemple amb els alumnes sudamericans es fa servir la llengua castellana per comunicar-nos al principi, anem molt en compte però de
no perpetuar aquesta situació i anar introduint el català en tots els àmbits. Amb els alumnes xinesos per
exemple, fem servir el servei de mediació/traducció de l’ajuntament de Vic, cada vegada que vénen les
famílies a l’escola.
2.4.3. Alumnat nouvingut
Amb l’alumnat nouvingut s’utilitzarà sempre el català per fer-ne possible la integració. Cal
garantir una atenció individualitzada intensiva en la llengua del centre i que es faci en
metodologia d’ensenyament de la llengua estrangera (L2 o llengua nova) i des d’un enfocament
comunicatiu, durant el temps necessari.
En la relació amb l’alumnat nouvingut, tot el centre utilitza sempre el català. Es garanteix una
atenció individualitzada intensiva per aprendre aquesta llengua, i es fa amb un enfocament
comunicatiu i amb la metodologia adequada. S’avaluen regularment els resultats i se’n fa un
seguiment acurat.
2.4.4. Organització dels recursos humans
2.4.4.1. El pla de formació de centre en temes lingüístics
El pla de formació de centre promou activitats de formació al centre educatiu d’acord amb el seu
pla de formació específica, com a mesura professionalitzadora i com a element que doni cohesió
al treball en equip dels docents d’una entitat educativa. Els objectius d’aquest pla de centre
sorgiran a partir de la voluntat i de la capacitat de planificació de l’assessorament per part de les
institucions col·laboradores (ICE). Els centres han de determinar les necessitats de formació tant
lingüístiques con didàctiques.
El centre ha fet una autodiagnosi amb les necessitats de formació relacionades amb els
objectius estratègics i de millora de centre.
2.4.5. Organització de la programació curricular
Hi ha coordinació en tota l’etapa educativa i en totes les llengües curriculars. Es fan reunions al llarg de
tot el curs de tot el professorat que imparteix classes de llengua. En aquestes reunions es prenen acords
generals tant de continguts com de metodologia.
2.4.5.1 Coordinació cicles i nivells
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A nivell de cicles es fan reunions per anar concretant tots els acords presos en les reunions que es fa
nivell d’escola, també per anar organitzant i programant tot el curs.
2.4.5.2 Estructures lingüístiques comunes
El centre ha reflexionat sobre el tractament de les estructures lingüístiques comunes i l’acord involucra
tots els professors de llengua i es considera els principis bàsics de la seva metodologia: evitar repeticions
de continguts, evitar l’anticipació d’aprenentatge i atendre l’especificat dels continguts. La llengua
catalana és la primera llengua d’aprenentatge.

2.4.6. Biblioteca escolar
La biblioteca escolar, s’obre dos dies a la setmana quan s’acaba l’horari lectiu perquè els alumnes puguin
anar-hi a buscar informació. Dos dies a la setmana hi van dos grups d’alumnes que participen als Tallers de
Suport a la Tasca Escolar, són dos grups reduïts de 8 alumnes de primària i 8 alumnes de secundària.
També en horari lectiu alguns grups reduïts hi ha a fer alguna activitat.

2.4.6.1 Accés i ús de la informació
L’accés i l’ús de la informació té com a objectiu la promoció d’activitats encaminades a l’adquisició
d’habilitats i destreses necessàries per ajudar l’alumnat a reconèixer quan la informació és necessària,
com localitzar-la i com comunicar-la de forma efectiva amb l’objectiu de transformar-la en coneixement
personal.
2.4.6.2 Pla de lectura de centre
Aquest any s’ha portat a terme un pla de comprensió lectora (ACL). S’ha començat a 1r de primària fins a
6è. A 1r s’ha fet a nivell oral i a 2n s’ha treballat lectura modelada i preguntes explícites. Pel que fa a 3r i
4t s’han fet preguntes implícites i preguntes explícites i a 5è i 6è trobar la idea principal d’un text, amb
treball cooperatiu o individual. S’ha incorporat el projecte FET, tal i com s’explica a la pàgina 13.
2.4.7. Projecció del centre
2.4.7.1. Pàgina web del centre
L’escola té una pàgina web elaborada per una empresa externa al centre amb el suport de l’Ajuntament
de Vic. Hi ha una part que explica com és l’escola i quins serveis ofereix i la part més important que
serveix per informar a tota la comunitat de les activitats sortides, reunions i actes que es fan al centre.
2.4.7.2. Revista
Hi ha una revista que es va elaborant durant tot el curs. Hi ha una comissió que està formada per
professors, de totes les etapes, que es reuneixen periòdicament durant tot el curs. En els treballs que es
publiquen en aquesta revista hi participen alumnes de totes les etapes.
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2.5. Projecte ILEC (IMPULS PER LA LECTURA)
El setembre de 2015 l’escola ha entrat a formar part del projecte Ilec. Per això al llarg del curs hi haurà
diferents sessions pel professorat, també un grup impulsor format per les coordinadores dels cicles
d’educació i primària conjuntament amb la cap d’estudis i la formadora Neus Ramírez. També hi ha un
grup de mestres que preparant sessions i material i obtindran així el certificat d’innovació.
DESCRIPCIÓ
En l'Acord marc per lluitar contra el fracàs escolar, aprovat pel Govern en data 8 de febrer de 2011, es
posen les bases per combatre el fracàs escolar, un dels problemes més importants en l'educació i que
esdevé un objectiu prioritari de les polítiques educatives del Govern.
El Pla de Govern 2011-2014, de 3 de maig, identifica com a repte de país la millora de l'educació i la
formació al llarg de la vida, i en l'eix 2, relatiu a l'ensenyament, estableix com a objectiu reduir el fracàs
escolar potenciant la lectura sistemàtica al llarg de tota l'educació bàsica (educació primària i educació
secundària obligatòria) mitjançant un pla nacional de lectura.
És en aquest context que el Govern de Catalunya impulsa un Pla Nacional de Lectura, que vertebrant els
esforços de diferents sectors i àmbits de la societat catalana, té com a finalitat augmentar els hàbits
lectors dels ciutadans i la seva competència lectora, ja que és la garantia d'una plena participació en la
societat actual.
El Departament d'Ensenyament participa en aquest Pla Nacional de Lectura establint com a objectiu
estratègic la millora de l'èxit escolar de tots els alumnes. I ho fa potenciant la lectura sistemàtica en totes
les àrees i matèries del currículum al llarg de tota l'educació bàsica per augmentar la competència
comunicativa lingüística i el desenvolupament de l'hàbit lector dels infants i joves, tenint present que
la competència lectora és a la base de molts dels aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en
bona part dels àmbits de la vida adulta.
Per assolir aquest objectiu estratègic el Departament d'Ensenyament posa a disposició dels centres
orientacions, pautes, assessorament i formació als professors, als equips directius i a les famílies perquè
incorporin i sistematitzin estratègies lectores com a eix vertebrador dels aprenentatges, cadascun des del
seu àmbit de responsabilitat.
OBJECTIUS
El pla té com a objectius generals:
1. Millorar la competència lectora per augmentar el rendiment acadèmic de tots els alumnes i afavorir
així l'èxit educatiu.
2. Aconseguir que els infants i joves assumeixin les seves responsabilitats com a aprenents autònoms
amb capacitat per accedir a la informació i al coneixement, fent de la lectura l'eina per a
l'aprenentatge en totes les àrees i matèries del currículum.
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3. Formar bons lectors que gaudeixin i aprenguin llegint.

En aquest sentit, també es preveuen diversos objectius estratègics per a tots els sectors que formen la
comunitat educativa.
Per als alumnes es preveuen els objectius següents:


Incorporar l'autoavaluació com a estratègia d'aprenentatge que els permeti autoregular el procés de
comprensió.



Incrementar l'estona de dedicació a la lectura i el nombre de llibres llegits al llarg de l'any.



Incorporar la reflexió sobre què i com s'ha après, explicitant les estratègies de lectura que s'utilitzen.



Elaborar un dossier de lectura.
Per als professors:



Planificar les unitats didàctiques desenvolupant les estratègies metodològiques d'acord amb l'evolució dels
aprenentatges dels seus alumnes.



Incorporar l'avaluació com a eina del mateix procés d'ensenyament.



Articular els objectius de les activitats a partir d'allò que els alumnes hauran de demostrar que han après.
Per als centres educatius:



Incorporar la lectura i les estratègies de comprensió lectora en totes les àrees.



Establir una estratègia de centre adequada a les necessitats diagnosticades a partir dels resultats
d'avaluació interna i externa, i complementada amb les avaluacions generals del sistema.
Per a les famílies:



Trobar una estona diària (de 10 a 20 minuts) per llegir amb els infants o llegir al seu costat per reforçar
els hàbits de bon lector i la lectura autònoma.



Conèixer la metodologia de l'aprenentatge de la lectura a l'escola.



Aplicar les orientacions de com poden contribuir a fer dels seus fills uns bons lectors.

2.6. Projecte ENXANETA
L’escola forma part del projecte pilot Projecte Enxaneta que es basa en un model d'acompanyament a
l'èxit acadèmic de l'alumnat d'Osona: escoles, famílies i territori. Persones destinatàries.
A l’inici de curs s’ha plantejat per 8 alumnes, tot i que al mes d’octubre es va poder obrir a 16 alumnes
d'entre primer i quart curs d'educació primària. Un mentor/a atén per parelles als alumnes participants en
funció del curs. L'alumnat s’ha escollit a partir de:
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Alumnes que les famílies necessitin acompanyament per donar suport i assessorament als seus
fills.



Alumnes que el seu nivell acadèmic es situï, aproximadament:
o

entre el 3'5-4 i el 6 (sobre 10) en les competències bàsiques corresponents al seu curs en
lectura, comprensió, expressió (català i castellà)

o

operacions i resolució de problemes (numeració i càlcul; espai i mesura; relacions i canvi).

Objectius:


Contribuir significativament a la millora dels resultats acadèmics de l'alumnat del programa a
través de la millora de les seves competències bàsiques.



Empoderar les famílies de l'alumnat del programa per tal que, després de dos cursos, puguin
acompanyar-los en el suport escolar de manera autònoma



Potenciar les relacions família-escola-entorn mitjançant la participació de tots els actors en un
projecte que doni una resposta global a les necessitats de l’alumnat



Fer conèixer a l'alumnat i llurs famílies els recursos educatius i socioculturals de l'entorn i
facilitar-los el seu ús quotidià



Construir una xarxa territorial per l'èxit acadèmic de tot l'alumnat extensa, que comparteixi
projecte i perspectiva i sostenible des dels punts de vista econòmic, temporal, personal i
relacional (treball en xarxa)



Fer conèixer a l'alumnat i llurs famílies els recursos educatius, socials, de lleure i esportius de
l'entorn i facilitar-los el seu ús quotidià

El projecte Enxaneta vol ser una resposta eficaç i intel·ligent a la necessitat d'evitar aquesta allunyament
progressiu en relació a allò escolar que en certs grups d'infants es produeix especialment quan queden
despenjats del ritme acadèmic en relació a les competències bàsiques (lectoescriptura i lògica
matemàtica). La nostra proposta és que el projecte Enxaneta es desenvolupi com a política de prevenció
del fracàs escolar.

Metodologia
El projecte Enxaneta ofereix un recurs professional (remunerat), un/a mentor/a graduat/da en educació
social, magisteri o psicologia, 12 hores setmanals, per realitzar una intervenció sobre els alumnes
participants i les seves famílies.
a) Un dia a la setmana el mentor/a comparteix amb les famílies el tipus de treball que ells/es,
pares i/o mares (o altres familiars), desenvoluparan amb els infants i durant una hora, són les
famílies les que acompanyen els infants a la lectura, resolució de problemes, visionat de vídeos,
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etc. I el rol dels mentors/res i docents és de suport a les famílies (empoderament). Només en
casos molt puntuals s'intervindrà també amb els infants. Cal el compromís i la implicació de la
família el dia de la sessió setmanal amb les mentores (garantia d’assistència) Cal la implicació dels
tutors/res en el seguiment dels infants amb les mentores i el coordinador del projecte; també la
seva participació rotatòria en els tallers de famílies una tarda a la setmana, i alguna sessió de
presentació i formació del projecte en les que es debatran les pràctiques de l'escola en relació als
deures, als infants que presenten dificultats d'aprenentatge etc. Sense aquesta voluntat de
cooperació, debat, aprenentatge i la corresponent disponibilitat i dedicació al projecte, aquest no
pot funcionar.
b) El segon dia de la setmana que es troben mentor/a i alumne/a té per objectiu el treball
indirecte de competències bàsiques i el treball sobre els aspectes de diagnòstic educatiu en cada
cas. (ratio 1 mentor: 2 alumnes) Aquest treball es pot fer a l'escola o fora d'aquesta. I, en funció
de la mateixa, pot implicar que els progenitors dels infants també hi participen, especialment en
les dimensions de coneixement d'allò escolar i les expectatives altes cap als seus fills/es

Durada
Els alumnes participen en el projecte al llarg de dos cursos acadèmics

Cal tenir en compte que la selecció dels alumnes i les famílies participants també s’ha d’efectuar
conjuntament des de Serveis Socials i l’Escola.

En el curs 15-16 hi ha participat:


1r primària: 6 alumnes



2n primària: 3, 4 alumnes ho han deixat



3r primària: 7, 1alumne hi ha assistit alguns dies en concret.

Finalment hi han assistit 16 alumnes i les seves famílies.

2.7. Taller d’estudi assistit
Els tallers d’estudi assistit pretenen oferir als alumnes de primària i secundària que viuen en un entorn
sòcioculturalment desafavorit les condicions òptimes perquè puguin seguir el currículum escolar
en igualtat d’oportunitats i adquireixin els hàbits de treball propicis per a la pràctica de l’estudi. Sota
l’ajuda i supervisió d’un monitor/a es treballen hàbits d’organització i d’estudi, s’ensenya als alumnes a
planificar el treball escolar i també a reforçar aspectes concrets d’aquelles matèries en les quals
necessitin ajuda addicional. Aquest curs només s’ha portat a terme a secundària perquè no s’ha trobat
monitora per primària.
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Objectiu


Potenciar la igualtat d’oportunitats i afavorir l’èxit escolar d’aquests alumnes.



Incrementar l’èxit escolar en llengua catalana, castellana i matemàtiques.



Disminuir les faltes de deures.



Millorar la presentació de treballs.

Metodologia




Sessions de 2 hores
Potenciació del treball individual dins el grup/classe
Tutorització de conceptes



Aplicació de diferents tècniques i materials d’estudi



Comunicació fluïda entre els monitors/es i els tutors dels alumnes

2.8. Quedem per fer mates
Els nouvinguts a l’escola són de molts països diferents: Xina, Índia, Marroc, Senegal, Ghana, Colòmbia,
Venezuela, Romania, Equador, Perú ... En aquests moments hi ha molts nois i noies de la mateixa
procedència, cosa que facilita que s’ajuntin en les activitats de fora de l’aula: pati, excursions, sortides
culturals, colònies, etc.
És en aquests espais esmentats quan els vincles socials i de llengua es poden enfortir, però des de l’aula és
difícil treballar-ho, ja que troben normal poder parlar la seva llengua en un espai d’esbarjo.
Amb aquest projecte ens agradaria posar en contacte un alumne autòcton i un nouvingut per tal de
facilitar l’aprenentatge de la llengua, el coneixement dels costums, maneres de fer pròpies ... tot donantse un intercanvi d’informació corresponent a ambdós països.
Objectius


Els objectius d’aquest projecte estan relacionats amb els objectius del Pla d’Acollida del Centre.



Millorar el procés d’acollida que es realitza dins el centre escolar.



Propiciar una interacció cultural amb alumnes procedents d’altres països.



Assegurar el coneixement i l’adquisició progressiva dels hàbits i normes escolars.



Potenciar actituds i valors de respecte, tolerància, solidaritat i comprensió.



Potenciar el coneixement del funcionament del centre i la seva adaptació conjuntament amb el
seu company-tutor.



Afavorir la comunicació i la socialització entre l’alumnat



Fomentar l’aprenentatge de la llengua catalana
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Garantir o assegurar-se que l’alumne aprèn la llengua vehicular del centre, el català.

Desenvolupament del projecte
La parella lingüística la forma un alumne/a de primer o segon de secundària i un alumne de 4t. La finalitat
és posar en contacte alumnes nouvinguts amb alumnes de parla catalana, per tal de practicar el català i
també per afavorir un espai de contacte on puguin intercanviar opinions, conèixer el país, maneres de fer
d’aquí i del país on és el/la nouvingut/da.
A Vic aquesta experiència ja es porta a terme entre persones adultes amb la mateixa finalitat. De totes
maneres donada la diferència d’edat i la dificultat de comunicació que hi ha sovint en persones joves de
diferents cultures, el format és diferents del que és coneix.
Com ho portem a terme?
Aquests dos alumnes es troben un dia a la setmana per a treballar continguts de l’escola, amb l’objectiu
d’establir comunicació tot trencant el gel entre ells dos, ja que és difícil que dos adolescents comencin a
parlar sense conèixer gens ni mica. Considerem que l’intercanvi, moltes vegades pot ser recíproc.
L’escola facilita la trobada d’aquests dos alumnes. Es poden trobar els dimecres de 3 a 4 a l’escola i
també es facilitarà material des de la comissió LIC, com per exemple un text per llegir i treballar-ne la
comprensió, per si l’altre company es presenta sense feina per fer.
Cal tenir en compte, que hi ha alumnes nouvinguts que han estat molt ben escolaritzats en el seu país o
bé que tenen molta facilitat per alguna matèria en concret, per tant, també podran ajudar als autòctons
en algun exercici molt específic.
Passos a seguir:


Posar en contacte els dos alumnes



Assignar espai i marcar horari



Facilitar material específic en funció de les parelles



Seguiment per part dels membres de la Comissió LIC dels espais de trobada. Les tres primeres
sessions aniran acompanyades d’un seguiment exhaustiu per part del/la professor/a i dels dos
alumnes. A partir de la tercera trobada es farà un seguiment mensual i sempre que sigui
necessari.



Valoració final de curs, analitzant i valorant cadascuna de les parelles i del treball realitzat.

Criteris d’avaluació


L’alumne nouvingut ha realitzat un procés d’adaptació al centre de forma més agradable.



S’ha manifestat una interacció cultural amb alumnes procedents d’altres països.



S’han adquirit, sense haver de repetir moltes vegades per part del professorat, els hàbits i normes
escolars.
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Es mantenen actituds i valors de respecte, tolerància, solidaritat i comprensió, entre els
participants.



S’ha adquirit amb rapidesa el coneixement del funcionament del centre i la seva adaptació
conjuntament amb el seu company-tutor.



Augmenta la socialització entre l’alumnat.



L’alumne/a nouvingut aprèn i utilitza amb més rapidesa i seguretat la llengua catalana.

Alumnes autòctons candidats a participar en el projecte


Alumne/a de 4t d’ESO, excepcionalment 3r d’ESO.



Bon expedient acadèmic



Bones habilitats socials



Predisposició per ajudar i rebre dels demés

Alumnes nouvinguts candidats a participar en el projecte


Alumnes de cicle superior d’educació primària i alumnes d’educació secundària obligatòria.



Estar matriculat a l’escola des de fa mig curs com a mínim.



Bona actitud a les classes.



Ganes d’aprendre la llengua catalana.



Ganes de compartir experiències pròpies i del seu país amb les de l’alumne autòcton.

2.9. Projecte Company tutor
QUÈ CAL FER PER SER UN BON COMPANY-TUTOR?


Facilitar una bona relació entre l’alumne/a nouvingut i la resta de companys de l’aula.



Introduir-lo en els jocs que acostumen a realitzar el grup classe durant l’esbarjo.



Explicar-li i ajudar-lo a entendre les normes bàsiques de funcionament del grup classe i del
centre.



Facilitar-li la relació amb els professors responsables del seu procés d’ensenyament-aprenentatge.



Ensenyar-li els llocs més habituals per moure’s de forma autònoma pel centre, lavabos, sala de
professors, aula de tecnologia, laboratoris, aula d’informàtica...



Ensenyar-li el vocabulari bàsic del seu entorn immediat i parlar-li sempre en català.

2.10. Reforç escolar de Càritas
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