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INTRODUCCIÓ 

 

Serà la nostra referència i model la proposta administrativa contemplada a la 

LOE. 

El nostre mètode serà el que afavoreixca la comprensió i integració i 

aconsegueixca un aprenentatge significatiu en coneixements, hàbits i actituds. 

 

Els continguts dels  nivells són contemplats al Projecte Curricular de Centre. 

 

Es potenciarà la comunicació entre família, mestres i alumnes. 

 

Tindrem com elements reguladors de convivència: 

 El Reglament de Règim Intern i la normativa al voltant de drets i deures dels 

alumnes. 

 El pla de convivència. 

 

1.- ANÀLISI DEL CONTEXT 

 

1.1.- Dades Identificatives del Centre 

 

Ordre 16/09/77 BOE  nº 256 de 26 d‟Octubre de 1.977 

Nom del Centre: Real Blanc 

Domicili: Avda. Real Blanc s/n 

Barri: Partida Real Blanc 

Nombre d‟Unitats: 

- Actualment 20 unitats: 6 d‟Infantil de 3, 4 i 5 anys 

12 de Primària 

    1 de Pedagogia Terapèutica 

    1 d‟Audició i Llenguatge. 

- Número de Codi del Centre: 03009336 

- Número de mestres en l‟actualitat és de 28.  

 

El Centre s„inaugurà el curs 1.977-78. 

 

El Centre rep alumnes de transport procedent de les tres pedanies de la vila que són: 

Algars, Poble Nou de Sant Rafael i Alcudia de Cocentaina. 

 

1.2.- Professorat i personal no docent. 

 

- Professorat: 

 Director 

o 8 mestres especialistes en Educació Infantil.  

o 12 mestres especialistes en Educació Primària (tutors).   

o 2 mestres especialistes en Educació Física.  

o 1  mestre especialista en Música. 

http://intercentres.cult.gva.es/intercentres/03011987/Enric_Valor/personal.htm#infantil
http://intercentres.cult.gva.es/intercentres/03011987/Enric_Valor/personal.htm#primaria
http://intercentres.cult.gva.es/intercentres/03011987/Enric_Valor/personal.htm#especialistes
http://intercentres.cult.gva.es/intercentres/03011987/Enric_Valor/personal.htm#especialistes
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o 1 mestre especialista en Idioma Anglés. 

o 2 mestres especialistes en Religió Catòlica. 

o 1 mestra de religió dues hores a la setmana. 

o 1 mestra especialista en Pedagogia Terapèutica.   

o 1 mestre especialista en Audició i Llenguatge.   

o 1 psicopedagoga  de l‟SPE tres dies a la setmana 

 

- Personal no docent: 

o 1 conserge  

o 1 cuinera 

o 1 ajudant de cuina. 

o 8 educadores 

o 4 personal de neteja 

o 1 encarregada del menjador 

 

 

1.3.- Elements Materials 

 

El Centre té dues plantes: 

- Planta baixa: 6 aules d‟Infantil i 1 aula d‟audició i Llenguatge. Menjador, Cuina, 

Sala de Mestres, Sala d‟Àudio-visuals, gimnàs, Direcció i Secretaria, Sala de 

Reprografia, Serveis de Mestres i Alumnes, Habitatge i Despatx del Conserge, 

Gabinet de Psicopedagogia i sala de l‟AMPA, tutoria (cunes-anglès). 

- 1a Planta: 12 aules Primària, aula  d‟Informàtica, aula de Música, aula de 

Pedagogia Terapèutica. Laboratori, Biblioteca i Serveis Mestres i Alumnes. 

 

El Centre disposa d‟un ampli pati on es poden observar diverses zones: 

 Patis tancats a les aules d‟infantil. 

 Pati comú  d‟infantil amb tanca.. 

 Pati de primaria amb tanca. 

 Pati obert de primària amb jardí. 

 Pista de basquet. 

 Pista de futbet. 

 Pista de futbol 

 

1.4.- Nivell soci-econòmic, cultural i familiar. 

 

Cocentaina ha sigut una vila eminentment agrícola però amb els anys s‟ha 

transformat en industrial i de comerç. 

 

El Centre rep alumnat de famílies de classe mitjana, treballadora. 

  

Assisteixen alumnes de diverses nacionalitats, encara que el seu nombre no és 

massa elevat: Anglaterra, Colòmbia, Equador, Argentina, Marroc, Finlàndia, Bolivia  i 

Bulgària. 

 

 

 

http://intercentres.cult.gva.es/intercentres/03011987/Enric_Valor/personal.htm#especialistes
http://intercentres.cult.gva.es/intercentres/03011987/Enric_Valor/personal.htm#especialistes
http://intercentres.cult.gva.es/intercentres/03011987/Enric_Valor/personal.htm#especialistes
http://intercentres.cult.gva.es/intercentres/03011987/Enric_Valor/personal.htm#especialistes
http://intercentres.cult.gva.es/intercentres/03011987/Enric_Valor/personal.htm#especialistes
http://intercentres.cult.gva.es/intercentres/03011987/Enric_Valor/personal.htm#conserge
http://intercentres.cult.gva.es/intercentres/03011987/Enric_Valor/personal.htm#encarregats menjador
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1.5.- Participació dels Pares 

 

Les famílies, amb l‟objecte d‟ajudar als fills en la seua formació, participen en el 

control i gestió del Centre per mig dels seus representants en el Consell Escolar i per 

mig de l‟AMPA. 

 

Al llarg del curs, es programen diverses reunions de nivell i/o aula (una per 

trimestre) on s‟informa les famílies sobre el procés d‟ensenyament-aprenentatge i on 

poden aportar els seus suggeriments. També es desenvolupen entrevistes personals. 

 

Es demana la col·laboració de les famílies en diverses activitats: eixides, tallers,,, 

i se‟ls convida en les activitats de centre.   

 

L‟equip directiu facilita les reunions que sol·liciten les diverses comissions que 

els pares formen, sempre que contribueixen a crear un clima d‟harmonia i afavoreixen 

l‟educació i formació dels seus fills. 

 

1.6.- Relacions del Centre amb l’entorn 

 

Al llarg del curs es realitzen diverses activitats en col·laborció amb diverses 

institucions de la localitat i els voltants: 

 Ajuntament:  

o Regidoria d‟Esports: cartell de les XIII hores(5é i 6é) al mes de 

març. 

o Regidoria d‟Educació:  

 Correllengua.  

 Teatre al teular. 

o Normalització lingüística: Cinema en valencià. 

o Recicla l‟ escola 

o Policia local: educació vial  

o Biblioteca Municipal: animació lectora. 

o Serveis socials: tractament d‟alumnat amb necessitats. 

 Centre de Salut ”La Bassa”: Higiene bucodental. 

 AMICO  

 PIA: dibuix de la Mare de Déu i participació voluntària en l‟ofrena a la 

Mare de Déu. 

 Junta de Festes de Moros i Cristians: Dibuix de festes a les filaes  

 Faula teatre: representació de teatre al Teular  

 Centre Social. Respir 

 Centre Novaire: Nadal, la pau, fi de curs. 

 CEFIRE: activitats de “Recicla l‟escola” i els respectius cursos de 

formació que realitzem els dimecres per la vesprada. 

 SAMBORI: concurs literari de narrativa en valencià  

 Centre excursionista: marxa escolar. 

 Entitats musicals: concerts i visites al centre. 

 Cor Discantus. 
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 Altres entitats, que en un moment determinat aporten aspectes educatius. 

 

1.7.- Serveis complementaris 

 

- Transport escolar. 

Existeix un servei de transport escolar per als alumnes procedents de les pedanies: 

Algars, Poble nou de Sant Rafael i Alcudia. 

 

- Menjador escolar. 

Aquest servei l‟utilitzen els alumnes de transport i aquells que ho necessiten. Es 

treballen els hàbits d‟alimentació, relació i convivència. 

 

- Activitats extraescolars. 

El nostre centre disposa d‟una oferta d‟activitats extraescolars organitzades per l‟AMPA  

que es realitzen fora de l‟horari lectiu. La seua finalitat és col·laborar en la formació 

integral dels xiquets i xiquetes. 

 

 

2.- NOTES D’IDENTITAT 

 

2.1 Reptes Educatius 

 

- Desenvolupar l‟esperit crític, la capacitat de discussió, i de decisió i la voluntat 

col·lectiva de transformació social. 

- Admetre la diversitat de ritmes evolutius i de capacitats intel·lectuals. 

- Donar importància tant a la relació educativa com l‟adquisició de tècniques i 

continguts bàsics. 

- Cultivar la investigació, l‟adquisició de coneixements i la sistematització científica 

de cara a una utilització pràctica, i que no hi haja desconnexió entre teoria i pràctica, 

entre treball i estudi. 

- Fomentar l„activitat i la iniciativa davant la recerca de coneixements. 

- Tenir en compte el desenvolupament psicològic de l‟alumnat a la programació i els 

nivells. 

- Aconseguir un compromís per la conservació i valoració de la cultura pròpia i 

coneixement de la cultura del nouvinguts. 

- Evolucionar cap a una escola oberta i compromesa amb la societat, acollint noves 

cultures, comprenent-les però sense oblidar les nostres senyes d´identitat. 

La llavor educativa del nostre Centre en aquest sentit es basarà en el respecte mutu, 

el diàleg, la reflexió, la col·laboració i la solidaritat.  

Treballem per a ser una escola compromesa amb les noves tecnologies: pissarra 

digital, internet, recursos educatius electrònics... 

 

Valorarem la tasca diària, l‟adquisició de continguts i la formació de valors.  

 

2.2 Confessionalitat 

 

El nostre Centre vol ser ideològicament pluralista, en especial en les seues 

vessants polítiques i religioses. Això vol dir respecte cap a totes les ideologies i creences 

i intentar donar al xiquet/a les informacions el més objectives possibles per què 
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progressivament es forme els seus propis criteris i, analitzant la realitat, puga prendre 

decisions responsables. Els pares poden i deuen ajudar els seus fills en aquest procés 

sobre tot a partir de la seua pròpia vida i diàleg amb ells. 

 

2.3 Llengua d’Aprenentatge 

 

Es respecta la llengua familiar dels alumnes. S‟inicia  l‟aprenentatge de la lectura 

i l‟escriptura en la llengua per la que opten els pares i tendeix a un ús normal i no 

discriminatori de les dues llengües oficials de la nostra comunitat (castellà i valencià) 

durant tota l‟escolaritat. 

 

Segons el nostre pla de normalització lingüística  les comunicacions internes i 

externes estaran escrites en valencià. Sols si la família ho demana per escrit i en 

direcció, se li presentarà l‟escrit bilingüe. 

 

 

S‟inicia l‟aprenentatge de l‟anglés a partir de 4 anys  segons la Loe i s‟imparteix 

des del curs 2008/09. 

 

El tractament de les llengües queda reflectit en el Disseny Particular 

d‟Ensenyament de les Llengües que apareix al final. 

 

2.4 Pluralisme i Valors Democràtics 

 

L‟educació i la convivència es desenvolupen en un marc de tolerància i respecte 

a la llibertat de cadascú, a les seues personals conviccions, que no podran ser 

pertorbades per cap tipus de coacció ni per l‟obligació d‟assumir ideologies o creences 

determinades. 

 

El nostre Centre vol transmetre als seus alumnes els valors bàsics d‟una societat 

democràtica (el respecte vers un mateix, el sentit de la llibertat lligat al de la 

responsabilitat, la solidaritat, el treball ben fet, etc) i fomentar en ells, la participació en 

activitats que contribuixquen a la millora de la nostra societat. 

 

2.5.- Autonomia i Gestió 

 

La idea d'un Centre democràtic implica la necessitat d'una participació real i 

efectiva de tots els estaments en la seua gestió, mitjançant els seus representants. 

 

Tan important és que el xiquet estiga integrat a l'escola com en la família. 

L'actitud positiva del diàleg pares-mestres eliminarà moltes tensions. 

 

S‟habiliten els recursos humans necessaris per facilitar l'assistència a cursos de 

perfeccionament per als mestres que ho sol·liciten. 

 

Es recolza el treball dels equips de cicle i potenciem la coordinació entre ells. 

 

2.6.- Coeducació 
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El nostre Centre practica una educació per a la igualtat sense discriminació per 

raó de sexe. 

 

La coeducació deu conduir cap al respecte a la pròpia persona i a la de l'altre, i 

així a la integració natural en la societat formada per homes i dones, valorant 

l'enriquiment de la complementarietat. 

 

2.7.- Atenció a la diversitat. 

 

Es practiquen sistemes de treball (agrupacions, metodologies...) que possibiliten 

una major atenció a cadascun dels alumnes insistint en el treball docent d‟acord amb el 

ritme individual de l‟alumnat i poder atendre als alumnes amb NEE, sense oblidar els 

casos de sobredotació. Es troba reflectit en el pla d‟atenció a la diversitat. 

 

També declara el seu suport decidit, tant material com humà, per l‟acollida 

d‟alumnes d‟incorporació tardana. 

 

2.8.- Educació mediambiental. 

 

Volem aconseguir una sensibilització mediambiental de tota la comunitat 

educativa pel que fa a un consum sostenible i de respecte al medi ambient, mitjançant 

una potenciació de l‟estalvi energètic, la reutilització i el reciclatge. 

 

Participem en el projecte “recicla l‟escola”. 

 

2.9.- Noves tecnologies. 

 

 Apostem pel descobriment i la incorporació de les noves tecnologies (TIC) a  

l‟ aula  la introducció i l‟ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, 

com un recurs educatiu globalitzat i com un objecte de coneixement en si mateix. 

  

3.- OBJECTIUS 

 

3.1.- Introducció 

 

Reflectim i expressem aquells objectius que considerem bàsics per a la finalitat 

educativa que pretenem, per la qual cosa tenim en compte els següents criteris: 

- Fer referència a tots els àmbits de la gestió escolar. 

- Reflectir les inquietuds de tots els membres de la comunitat escolar i que tots 

ens impliquem. 

- Ser reals, creatius i viables. 

- Implicar-nos tots els membres de la comunitat educativa escolar  

-  

3.2.- Objectius Pedagògics 

 

- Ensenyar valors de respecte, solidaritat, igualtat, dignitat i tolerància a les 

diferències ètniques, religioses, de gènere, culturals i de capacitats. 

- Aconseguir interioritzar actituds que no jerarquitzen els valors masculins i 

femenins i en els que no siga possible la discriminació per raó de sexe. 
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- Desenvolupar les capacitats de reflexió, anàlisi i síntesi. 

- Sensibilitzar-se a les manifestacions cíviques, artístiques i esportives. 

- Adoptar postures de col·laboració crítica i respectuosa amb el Centre. 

- Adquirir les normes bàsiques del diàleg: expressar idees i escoltar. 

- Tenir la informació necessària per aconseguir una educació en valors. 

- Adaptar la resposta educativa a les característiques individuals de l‟alumnat i 

respectar les diferències individuals.. 

- Col·laborar en la planificació i realització de les activitats en grup. 

- Interioritzar conductes de protecció i defensa del medi ambient. 

- Respectar les llengües i cultures de la Comunitat Valenciana així com les de la 

resta de comunitats i considerar-les com a mitjà enriquidor cultural i 

intel·lectual. 

- Aconseguir que l‟alumne estiga satisfet del seu propi treball. 

- Continuar potenciant el paper de la biblioteca, tant d‟aula com de centre, com 

a eina indispensable a l‟hora d‟adquirir l‟hàbit lector i el gust per la 

investigació i la consulta bibliogràfica. 

- Integrar dins la tasca educativa diària activitats complementàries i 

esdeveniments o celebracions relacionades amb la cultura pròpia com la 

corriola, els nanos, etc 

- Insistir en la importància d‟uns hàbits higiènics i alimentaris saludables; amb 

iniciatives com ara l‟establiment de pautes per consumir determinats grups 

d‟aliments uns dies concrets a la setmana (divendres, dia de la fruita...), etc. 

- Avançar en els aspectes vinculats a les tècniques d‟estudi, amb un ús constant 

de l‟agenda, com a eina organitzadora del treball diari i com a punt de contacte 

entre els mestres i les famílies. 
 

3.3. Objectius Metodològics 

 

- Potenciar l'ensenyament actiu, desenvolupant la iniciativa i la creativitat. 

- Realitzar una bona selecció i utilització del material didàctic (llibres, software 

educatiu...) per a cada finalitat educativa. 

- Motivar els alumnes pel treball ben fet i valorar positivament l‟esforç 

afavorint la resolució de situacions problemàtiques a través del raonament, la 

deducció i la lògica, amb un desenvolupament progressiu de la sistematització 

científica. 

- Utilitzar el principi de l‟aprenentatge significatiu en l‟adquisició de nous 

conceptes, ja que permet connectar l‟alumne amb la seva realitat, amb els seus 

coneixements previs. 

- Aconseguir un desenvolupament adient en  totes i cadascuna de les 

competències bàsiques. 

 

3.4.- Atenció a la diversitat 

 

L‟atenció a la diversitat requereix la provisió de suport per afavorir l„activitat 

d‟aprenentatge de l‟alumne en el Centre. L‟organització de les activitats de suport és 

una tasca que competeix a tota la comunitat educativa en general. 

 

S‟adequarà el currículum a l‟alumne amb NEAE (necessitats específiques de 

recolzament educatiu) i es faran les adaptacions curriculars que s‟estimen necessàries 
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per a cada alumne, així com els canvis en l‟ organització del Centre que hi faça viable 

l„atenció educativa a aquests alumnes. 

 

La intervenció coordinada del professor Tutor, el psicopedagog, el professor de 

Pedagogia Terapèutica, el professor especialitzat en Audició i Llenguatge i la resta de 

professors del Centre, oferiran una resposta educativa adequada als alumnes amb NEE. 

 

3.5.- Objectius de Coordinació i Formació del Professorat 

 

- Potenciar el treball en equip i la coordinació entre els cicles. 

- Potenciar els procediments d'informació i formació del professorat. 

- Crear estructures organitzatives flexibles que faciliten la coordinació i la 

formació. 

 

3.6.- Objectius d'Autonomia i Gestió 

 

- Promoure la participació activa i democràtica de tots els òrgans de gestió. 

- Potenciar la implicació de l‟alumnat en la dinàmica de l‟aula i del centre a 

través de les assemblees de classe i reunions de delegats. 

- Desenvolupar i utilitzar instruments eficaços per a la comunicació exterior, 

que donen a conèixer les característiques de la nostra oferta educativa, com ara 

la creació d‟una pàgina web o la jornada de portes obertes que realitzem el dia 

de la reunió dels alumnes de nova incorporació. 

- Promoure una relació estreta amb d‟institut Pare Arques per tal de donar 

continuïtat i coherència a la nostra tasca educativa. 

- Coordinar-se amb totes les entitats que gestionen serveis i activitats (AMPA, 

empresa concessionària del menjador) dins el centre.  

- Potenciar l'intercanvi d'experiències educatives amb altres docents de la zona  

o d‟altres àmbits geogràfics. 

- Executar una gestió clara i transparent. 

 

3.7.- Objectius de Convivència 

 

- Aconseguir unes relacions interpersonals entre el professorat que facen 

possible la satisfacció en el treball i la implicació de tots en el 

desenvolupament dels projectes. 

- Aconseguir respecte i compliment del Reglament de Règim Intern. Així com 

sentir-se implicats amb ell. 

- Respectar els diferents punts de vista del professorat per a una més agradable 

vida en el Centre. 

- Fomentar que els alumnes establesquen relacions personals positives entre tots 

els membres de la Comunitat Educativa. 

- Mantenir contactes amb els alumnes i les seues famílies per revisar conductes i 

actituds personals. 

- Potenciar una educació socioemocional i en valors per a la convivència. 

 

3.8.- Objectius cara a les Institucions 
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- Col·laborar amb les diverses institucions de la nostra Vila, Comarca i 

Comunitat Valenciana en els assumptes relacionats amb l'educació. 

- Demanar col·laboració a altres institucions. 

 

3.9.- Objectius de l’Equip Directiu 

 

- Adaptar-se a les orientacions donades per la Conselleria d'Educació que 

regulen el curs escolar. 

- Donar les instruccions oportunes per elaborar la programació anual així com el 

seu seguiment realitzant les pertinents reunions amb els distints òrgans del 

Centre. 

- Facilitar i fomentar la participació coordinada de tota la comunitat educativa 

en la vida del Centre. 

- Optimitzar els recursos humans de la Plantilla del professorat del Centre 

nomenant cada professor per al càrrec més idoni d‟acord amb les seues 

aptituds. 

- Potenciar el desenvolupament d‟estratègies que propicien el canvi actitudinal i 

metodològic en el Centre. 

 

4.- ORGANITZACIÓ 

 

L'organització del nostre Centre serà primordial per a que el professorat puga 

desenvolupar una conducta amb mires d'aconseguir uns fins educatius. 

 

Els mestres, els alumnes i les famílies formaran part, segons corresponga, de tots 

els òrgans de govern i de coordinació docent, i assumiran tots els drets i obligacions 

que, com membres de la Comunitat Educativa, hi són aplicables. 

 

La garantia en el funcionament ens la donarà la Inspecció Educativa, que 

supervisarà el nostre treball, al temps que ens assessorarà. 

Es fan agrupaments flexibles a l‟ àrea d‟educació física en forma de 

desdoblaments així com en Infantil, com per exemple els tallers internivells. 

A l‟entrada del 3r cicle es valoren les organitzacions més adequades per 

aconseguir grups homogenis amb la finalitat d‟ equiparar ambdues llengües. 

 

Al nostre Centre s'imparteixen els aprenentatges de: 

- Educació Infantil (3 a 6 anys PEV – PIP Enriquit). 

- Educació Primària (6 a 12 anys PEV – PIP Enriquit). 

 

 L‟estructura que governa el nostre centre està reflectida i explicada en el RRI, si 

bé en aquest apartat introduïm un quadre-resum que permeta una consulta ràpida. 
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QUADRE – RESUM 

 
ORGANIGRAMA : ÒRGANS DE GOVERN I 

DE GESTIO 

NORMES DE FUNCIONAMENT : 

ORGANITZACIÓ COORDINACIONS 

 

Òrgan Composició Calendari Funcions 

 

EQUIP DIRECTIU 

(unipersonal 

 

 

 

 

 

 

Direcció 

Cap d‟ Estudis 

Secretari 

 

Una reunió semanal 

 

 

 

 

 

Funcions en el 

Reglament Orgànic 

de Centre (R.O.C.), i 

en el Reglament de 

Règim Interior 

(R.R.I.). 

CONSELL ESCOLAR 

(col·legiat) 
 

Composició segons 

R.O.C. i R.R.I. 

Al menys, una reunió 

trimestral. 

Funcions segons 

R.O.C. i R.R.I. 

CLAUSTRE 

(col·legiat) 

 

 

Tot el professorat del 

centre 

Les necessàries. 
 

Funcions segons 

R.O.C. i R.R.I. 

COMISSIÓ DE 

COORDINACIÓ 

PEDAGÒGICA 

(coordinación docente) 

 

 

Direcció 

Cap d‟Estudis 

Coordinadors/es de 

Cicle, psicopedagoga, 

mestra de PT iEL. 

1 sessió mensual, i si 

cal, alguna 

extraordinària. 

 

 

 

Funcions segons 

R.O.C. i R.R.I. 

 

 

EQUIPS DE CICLE 

(coordinació docent) 

 

 

 

 

 

 

Professorat  

d‟Infantil 

Professorat  1r C. 

Professorat  2n C 

Professorat del 3r 

Cicle. 

Professorat 

especialista inclós a cada 

cicle. 

Dues sessions 

setmanals (dues hores) 

 

 

 

 

 

 

Funcions segons 

R.O.C. i R.R.I. 

 

EQUIPS DE NIVELL 

(coordinació docent) 

 

Professorat que dóna 

classe en els grups 

del mateix nivell. 

Dues sessions 

setmanals (dues hores)

Coordinació d‟aula 

 

TUTORIES 

(coordinació docent) 

 

Coordinació d‟aula 

MESTRE NO 

TUTORS/ES 
Estan inclosos en els equips de cicle. 
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ANNEX I: DISSENY PARTICULAR DEL PROGRAMA D’ENSENYAMENT EN VALENCIÀ I 

DEL PROGRAMA D’INCORPORACIÓ PROGRESSIVA DEL VALENCIÀ:  

PEV I PIP ENRIQUITS 

 

- Aprovat pel Claustre de Professors el dia 15 de febrer de 1999 i pel Consell Escolar 

el dia 23 de febrer de 1999. 

- Aprovat pel Director General d'Ordenació i Innovació Educativa i Política 

Lingüística el dia 25 de març de 1999 

- Aprovada la modificació del disseny particular del programa PEV i PIP el dia 13 de 

gener de 2009 per a poder desenvolupar el programa plurilingüe. ANNEX II 

- Aprovada la modificació del disseny particular del programa PEV i PIP per al 3r 

cicle el dia 16 de juny de 2009. 

 

DISSENY PARTICULAR DEL PROGRAMA D´ENSENYAMENT EN 

VALENCIÀ - PEV ENRIQUIT 

 

1.- Objectius generals del currículum prescriptiu, contextualitzats atenent la 

realitat educativa del Centre i les exigències del Programa 

 

 Centre amb alumnat majoritàriament valencianoparlant, caldrà aconseguir que: 

 

 L´alumnat puga adquirir, ja des de l´Educació  Infantil, les nocions bàsiques i els 

conceptes fonamentals en la pròpia llengua com a mitjà idoni per al 

desenvolupament cognitiu. 

 El centre afavoresca, per mitjà de l`extensió de l´ús en tots els àmbits de relació, 

la creació d´un entorn ric en situacions de comunicació formals que potencien 

l´ús acadèmic del valencià. 

 l´alumnat puga fer l´aprenentatge de la lectura i l´escriptura en la pròpia llengua, 

qualsevol que siga l´ús del valencià com a llengua d´instrucció dins el 

currículum. 

 El castellà, com a segona llengua dels alumnes, rebrà un tractament metodològic 

adient que en potencie els aspectes comunicatius i el domini complet dels 

recursos lingüístics per damunt de l´aprenentatge dels aspectes formals i 

gramaticals. 

 

1.1- Objectius de l'Educació Infantil 

 

 Adquirir el vocabulari corresponent als projectes de treball. 

 Fomentar l´ús del valencià a la classe i expressar-se lliurement mitjançant 

poesies, cançons, contes, endevinalles, embarbussaments, dites... 

 Desenvolupar la capacitat de comprendre les intencions i missatges que li 

comuniquen altres xiquets o els adults, valorant el llenguatge oral com a mitjà de 

relació amb els altres i anar enriquint les seues possibilitats comunicatives.   

 Desenvolupar l‟interés pel llenguatge escrit i valorar-lo com a mitjà 

d´informació i comunicació. 

 Valorar el valencià com a llengua de comunicació entre les persones. 



 
15 

 Descobrir l‟existència d‟altres llengües en el marc de la Unió Europea, i iniciar-

se en el coneixement de la llengua anglesa.. 

 

1.2. Objectius de l'Educació Primària 

 

 Comprendre discursos orals adequats a l‟ edat i referents a les  vivències. 

 Conèixer el vocabulari bàsic i saber expressar-se oralment de manera coherent i 

amb fluïdesa. 

 Saber expressar-se per escrit. Contestar a preguntes tancades, i escriure 

composicions de menor a major dificultat. 

 Atendre de manera elemental els aspectes normatius de la llengua. 

  Utilitzar la lectura com a font de plaer, d‟informació i d‟aprenentatge. 

  Lectura de textos de tot tipus, dels més fàcils als de major difiucultat. 

 Valorar el valencià i ampliar el seu ús. Valorar l‟existència de les dues llengües 

oficials com un fet cultural enriquidor. 

 

2. Proporció de l’ús del valencià, del castellà i de l’angles com a llengües 

d’instrucció. 

 
CRONOGRAMA PER A LA INCORPORACIÓ PRIMERENCA D’UNA LLENGUA 

ESTRANGERA AL PROGRAMA D’ENSENYAMENT EN VALENCIÀ 

 

E
T

A
P

A
 I

 

C
IC

L
E
 

N
IV

E
L

L
  

V
A

L
E

N
C

IÀ
 

 

 

 

ÀREES NO-

LINGÜÍSTIQUES                                                                   

 

 

CASTELLÀ 

 

 

LLENGUA 

ANGLESA 

E
d
u
ca

ci
ó
 I

n
fa

n
ti

l 

3
 a

n
y
s 

 

In
ic

ia
ci

ó
 a

 l
a
 l

ec
tu

ra
 i

 l
’e

sc
ri

p
tu

ra
 

 

 

En valencià, la resta 

del temps en què 

s’impartixen 

 els diferents àmbits 

d’experiència. 

Educació musical: 1 sessió. 

Religió i alternativa: 1 sessió 

Tallers: 1 sessió. 

Intercanvi(recursos del 

llenguatge):  

1 sessió 

 

4
 a

n
y
s 

  

En valencià, la resta 

del temps en què 

s’impartixen 

els diferents àmbits 

d’experiència. 

Psicomotricitat, llenguatge 

corporal: 2 sessió. 

Intercanvi (recursos del 

llenguatge i rutines): 1 sessió. 

Tallers: 1 sessió 

 

 

2 sessions 

de 30 

minuts. 

5
 a

n
y
s 

 En valencià, la resta 

del temps en què 

s’impartixen 

els diferents àmbits 

d’experiència. 

Psicomotricitat, llenguatge 

corporal: 2 sessió. 

Intercanvi (recursos del 

llenguatge i rutines): 1 sessió. 

Tallers: 1 sessió. 

 

2 sessions 

de 30 

minuts.  
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ETAPA  ÀREES EN VALENCIÀ ÀREES EN CASTELLÀ 

EP 

Primer Cicle 

VALENCIÀ 

MATEMÀTIQUES 

CONEIXEMENT DEL MEDI 

ARTÍSTICA 

RELIGIÓ 

EDUCACIÓ FÍSICA 

CASTELLÀ 

LLENGUA ESTRANGERA - ANGLÉS 

Segon Cicle 

VALENCIÀ 

MATEMÀTIQUES 

C. DEL MEDI 

MÚSICA 

RELIGIÓ 

EDUCACIÓ FÍSICA 

CASTELLÀ 

PLÀSTICA 

 

LLENGUA ESTRANGERA ANGLÉS 

 

Tercer Cicle 

VALENCIÀ 

MATEMÀTIQUES 

C. DEL MEDI 

ARTÍSTICA 

RELIGIÓ 

EDUCACIÓ FISICA 

EDUCACIÓ PER A LA 

CIUTADANIA 

CASTELLÀ 

 

LLENGUA ESTRANGERA - ANGLES 

 

 

DISSENY PARTICULAR DEL PROGRAMA D´INCORPORACIÓ 

PROGRESSIVA DEL VALENCIÀ - PIP ENRIQUIT 

 

1.- Objectius generals del currículum prescriptiu, contextualitzats atenent les 

exigències del Programa 

 l´alumnat puga fer l´aprenentatge de la lectura i l´escriptura en castellà, 

qualsevol que siga l´ús del valencià com a llengua d´instrucció dins el 

currículum. 

 El valencià com a segona llengua dels alumnes, rebrà un tractament 

metodològic adient que  potencie els aspectes comunicatius i el domini complet 

dels recursos lingüístics per damunt de l´aprenentatge dels aspectes formals i 

gramaticals. 

 

2.-Proporció de l’ús del castellà, del valencià i de l’anglés com a llengües 

d’instrucció. 
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CRONOGRAMA PER A LA INCORPORACIÓ PRIMERENCA D’UNA LLENGUA 

ESTRANGERA AL PROGRAMA D’INCORPORACIÓ PROGRESSIVA 

 

E
T

A
P

A
 I

 

C
IC

L
E
 

N
IV

E
L

L
 

 

C
A

S
T

E
L

L
L

À
 

 

 

 

ÀREES NO-

LINGÜÍSTIQUES                                                                   

 

 

VALENCIÀ 

 

 

LLENGUA 

ANGLESA 

E
d
u
ca

ci
ó
 I

n
fa

n
ti

l 

3
 a

n
y
s 

 
In

ic
ia

ci
ó
 a

 l
a
 l

ec
tu

ra
 i

 l
’e

sc
ri

p
tu

ra
 

 
 

En castellà, la resta 

del temps en què 

s’impartixen 

 els diferents àmbits 

d’experiència. 

Psicomotricitat, llenguatge 

corporal: 1 sessió. 

El medi físic, natural, social i 

cultural, llenguatge plàstic, 

verbal i audiovisual:5 sessions. 

Tallers: 1 sessió. 

Intercanvi (recursos del 

llenguatge) :1 sessió 

 

4
 a

n
y
s 

  

En castellà, la resta 

del temps en què 

s’impartixen 

 els diferents àmbits 

d’experiència. 

Psicomotricitat, llenguatge 

corporal: 2 sessions. 

Llenguatge musical: 1 sessió. 

Assemblea: El medi físic, 

natural, social i cultural, 

rutines: 3 sessions. 

Tallers: 1 sessió. 

Intercanvi (recursos del 

llenguatge) :1 sessió 

 

2 sessions 

de 30 

minuts. 

5
 a

n
y
s 

 En castellà, la resta 

del temps en què 

s’impartixen 

 els diferents àmbits 

d’experiència. 

Psicomotricitat, llenguatge 

corporal: 2 sessions. 

Llenguatge musical: 1 sessió. 

Medi físic, natural, social i 

cultural, rutines: 3 sessions 

Tallers: 1 sessió. 

Intercanvi (recursos del 

llenguatge) :1 sessió. 

 

 

2 sessions 

de 30 

minuts.  
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  ÀREES EN VALENCIÀ ÀREES EN CASTELLÀ 

 

 

 

 

 

 

E

EP 

 

 

 

 

 

Primer Cicle 

LLENGUA - VALENCIÀ 

C. DEL MEDI 

EDUCACIÓ FISICA 

ARTISTICA 

LLENGUA -  CASTELLÀ 

MATEMÀTIQUES 

RELIGIÓ 

LLENGUA ESTRANGERA - ANGLÉS 

Segon Cicle 

LLENGUA -  VALENCIÀ 

C. DEL MEDI 

EDUCACIÓ FISICA 

ARTÍSTICA 

 

LLENGUA -  CASTELLÀ 

MATEMÀTIQUES 

RELIGIO 

LLENGUA ESTRANGERA - ANGLÉS 

Tercer Cicle 

LLENGUA - VALENCIÀ 

MATEMÀTIQUES 

C. DEL MEDI 

ARTÍSTICA 

RELIGIÓ 

EDUCACIÓ FISICA 

EDUCACIÓ PER A LA 

CIUTADANIA 

LLENGUA - CASTELLÀ 

 

LLENGUA ESTRANGERA - ANGLÉS 

 

 

HORARI SETMANAL- PEV I PIP ENRIQUIT 

 
ÀREES PRIMER CICLE SEGON CICLE TERCER CICLE 

 

1r 2n 3r 4t 5é 6é 

PEV PIP  PEV PIP PEV PIP 

Coneixement del 

medi // Tutoria 

3 3 4 4 4 

3+1 

4 4 4 4 

Educació artística 3 3 3 3 3 2 2 2 2 

Educació física 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Castellà: llengua i 

literatura 

4 4 3 

+1 

 

3 

3 

+1 

 

3 

3 3 

 

 

3 

3 

 

 

3 

3 

+1 

 

3 

3 

+1 

 

3 
Valencià: llengua i 

literatura 

4 4 3 

Anglés 1 2 2 2 3 3 3 3 3 

Matemàtiques 5 4 4 4 4 4 4 4 4 

Religió 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Educació per a la 

ciutadania i drets 

humans 

      

1 

 

 

1 

  

Total 23 23 23 23 23 23 23 23 
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Al llarg de l‟escolaritat al nostre centre, els alumnes que opten per cada un dels 

ensenyaments que oferim aniran passant els cursos amb el seu grup de referència.  

Per a millorar l‟aprenentatge de les llengües i potenciar la convivència  es faran 

grups flexibles i desdoblaments. 

Al tercer cicle de Primària es farà una barretga dels dos grups per a facilitar eixa 

convivència ja iniciada als darrers cursos i aconseguir que tot l‟alumnat tinga una bona 

competència lingüística  en les dues llengües oficials tant en expressió i comprensió oral 

com en expressió i comprensió escrita.  

 Per a fer aquesta barreja hem de tenir en compte diversos aspectes: 

 Les proves de competència lingüística. 

 El nivell de competència curricular de cada alumne. 

 L‟alumnat amb NEE 

 Alumnat amb conductes disruptives. 

 Alumnat amb problemes d‟adaptació social. 

 Nombre de xics i xiques per grup. 

 Alumnat nouvingut. 

 

Una vegada analitzades les proves de competència lingüística i segons el domini de 

cadascuna de les dues llengües oficials podrem variar les sessions en valencià o castellà 

en les àrees no lingüístiques en favor de la llengua que menys dominen. 

 

3.- Moment i seqüència d'introducció sistemàtica de la lectoescriptura en valencià , 

castellà i llengua estrangera. 

 

L‟aprenentatge formal de la lectura i escriptura es farà en primer lloc en la L1 del 

programa elegit i quan es dominen els aspectes bàsics (generalement cap al final del 

primer curs del primer cicle de primària) s‟introduirà la segona llengua a nivell escrit. A 

nivell oral ja es treballa des d‟infantil 

 L1 Castellà: 

S‟ inicia la lectura i escriptura des de l‟ Educació Infantil en Castellà, introduint el 

Valencià a nivell oral al mateix cicle.  

 

 L1 Valencià: 

S´ inicia la lectoescriptura des de l‟Educació Infantil en Valencià, introduint el 

Castellà a nivell oral al mateix cicle. 

 

 Llengua estrangera: 

S‟introdueix  a infantil de 4 anys a nivell oral. S‟introduirà la lectura i escriptura 

d‟algunes paraules de manera global al primer cicle de primària. A partir del segon 

cicle, ja s‟introduiran progressivament més activitats que impliquen la lectura o 

escriptura d‟expressions lingüístiques, frases i textos curts. 

 

Al final de l‟etapa d‟Educació Primària, l‟objectiu que pretenem aconseguir és que 

l‟alumne tinga certa competència comunicativa en les tres llengües tant en expressió i 

comprensió oral com en expressió i comprensió escrita. 

 

4.- Tractament metodològic per a valencià, castellà i llengua estrangera. 
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Partint de la consideració - molt acceptada psicolingüísticament i 

sociolingüísticament - que una llengua (sobre tot en els primers nivells) s‟aprèn quan 

s‟usa en diferents contextos o situacions d‟intercanvis reals i per a diferents funcions 

comunicatives o actes de parla, hem de concloure que qualsevol llengua, no solament 

s‟aprendrà a l‟escola, sinó que les possibilitats d‟aprenentatge augmentaran quan els 

aprenents puguen també exercitar-la fora de l‟escola, en intercanvis amb parlants 

competents i en contextos adequats, on puguen ells practicar, contrastar i fer efectius els 

aprenentatges escolars de la nova llengua. 

 

La manca d‟usuaris i situacions comunicatives en llengua estrangera ha de ser 

compensada si volem afavorir el seu aprenentatge. Però no hem d‟oblidar que 

precisament els àmbits d‟ús escolar - sempre associats a nivells formals i elaborats del 

llenguatge i, per tant, prestigiats - es reserven, en part, per a la llengua minoritzada 

socialment, en un intent de compensar, des de l‟escola, l‟ús, per afavorir l‟aprenentatge 

de la llengua minoritzada. Així, l‟aprenentatge primerenc d‟una llengua estrangera 

s‟hauria de vincular a la possibilitat del seu ús vehicular en temes transversals, de 

cultura general: música, noves tecnologies.., combinant amb l‟ús vehicular de les 

llengües oficials en les àrees del currículum. 

 

Per aprendre una nova llengua cal estar exposat a un input comprensible en la 

nova llengua i participar en contextos comunicatius reals vehiculats en ella. Cal, per 

tant, un professorat competent, oralment sobre tot i no solament en continguts 

gramaticals, i cal que sàpiga també organitzar espais comunicatius, d‟ús efectiu, 

vehiculats en la nova llengua i que responguen a necessitats i interessos de l‟alumnat de 

forma que participe en la gestió de la classe i en les produccions, elaborant també output 

en la llengua que aprèn. 

 

En l‟organització dels espais i de les situacions, partirem sempre dels 

coneixements previs de l‟alumnat. En aquest sentit els coneixements i les habilitats 

lingüístiques que hagen adquirit a partir de l‟aprenentatge de la seua llengua materna, 

seran transferits sense cap dificultat durant l‟aprenentatge de la nova llengua, si es 

donen les condicions adequades. 

 

Les exigències a nivell escrit podran respondre a situacions comunicatives 

treballades prèviament a nivell oral i es faran sempre tenint en consideració  les 

possibilitats expressives i de domini de la nova llengua que té cada alumne/a. Qualsevol 

reflexió sobre l‟estructura de la nova llengua podria considerar-se lligada a activitats 

comunicatives i a l‟efecte d‟ampliar les possibilitats d‟ús i de nivell competència de 

l‟alumnat en eixa llengua. 

 

L‟enfocament comunicatiu, la metodologia activoparticipativa i l‟aprenentatge 

de la llengua  a partir dels continguts, s‟han demostrat en els programes de canvi de 

llengua llar-escola. Són factors que haurem de tindre en compte en l‟aprenentatge 

primerenc de llengües . Alguns aspectes essencials de la metodologia són: 

 Treballar les habilitats receptives (comprensió) prèviament a les productives 

(expressió). Les habilitats d‟escoltar i de llegir seran anteriors a les de parlar i 

escriure. 

 Fer servir suport gestual i visual (imatges, fotografies, ...) per reforçar el 

missatge i significat dels conceptes sense necessitat de recórrer a la traducció. 
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 Utilitzar recursos diferents per a cada llengua. Cançons, contes, imatges, etc., 

seran diferents en cadascun dels idiomes. 

 Fomentar la participació activa de l‟alumnat en les activitats lingüístiques des 

del primer moment. 

 Considerar els interessos i les necessitats comunicatives de l‟alumnat, per tal de 

planificar la intervenció didàctica. 

 Partir d‟activitat tancades, repetitives i mol dirigides al principi , per facilitar la 

participació de l‟alumnat i la predicció de les seues respostes , i tornar-se, 

progressivament més exigents. 

 Afavorir les interaccions entre l‟alumnat i també entre l‟alumnat i el professor, 

de forma que es produïsquen diferents intercanvis verbals en la llengua que 

aprèn. 

 Realitzar activitats de grup i individuals. 

 Treballar els continguts lingüístics en la nova llengua a partir d‟elements de 

coneixements del món ja treballats en la L1 a la L2. 

 

Per a treballar la llengua estrangera des d‟infantil caldrà respectar el ritme individual 

d‟aprenentatge. Almenys en els primers moments, les sessions no s‟haurien d‟allargar 

més de 30 minuts. A més, i per afavorir la contextualització i l‟enfocament integral, el 

professorat haurà de ser competent en les tres llengües (valencià, castellà llengua 

estrangera). 

La millor motivació que pot existir per a l‟alumnat, i més a infantil i 1r cicle, es 

produeix quan els continguts estan contextualitzat i interrelacionats de manera directa 

amb la seua experiència. Així, es reforça el caràcter significatiu dels aprenentatges: els 

alumnes han de involucrar-se directament en les situacions creades i per això, poden 

mostrar la necessitat de comunicar-se. Promoure en tot moment l‟expressió i la 

participació de l‟alumnat permet que reba una gran quantitat d’input que, afegit als 

coneixements anteriors, els permet enriquir les seues estructures lingüístiques. Realitat, 

proximitat i participació haurien de formar part de les activitats que es programen. 

Acció, intercomunicació i comprensió seran principis bàsics de qualsevol tasca o 

activitat. La comprensió s‟afavorirà a través de recursos no verbals diferenciats dels 

utilitzats en altres llengües del currículum. 

 

4.1 Altres aspectes importants que hem de tenir en compte: 
 

 Una llengua una persona. La relació afectiva amb una persona està lligada a la 

llengua que parles quan estàs amb ella. Hem de facilitar als alumnes que 

estructuren bé la seua ment identificant amb una persona diferent cadascuna de 

les llengües. Si no hi ha cap possibilitat d'intercanvi utilitzarem recursos externs 

físics perquè marquen punts de referència (vestit diferent, titella, racó de la 

classe, canvi de nom,...). 

 L'enfocament del treball amb L2 i L3 sempre serà comunicatiu. Açò comporta 

evitar les traduccions, utilitzar material diferent per a cada llengua, treballar el 

vocabulari paral·lel dels centres d'interés en diferent època del curs, i no reptar 

als alumnes quan fan produccions verbals aproximades. 

 Aspectes metodològics-organitzatius: 

 Agrupaments flexibles de l‟alumnat. 

 Treball per racons i tallers, tant a nivell d‟aula com a nivell de cicle. 
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 Agrupament de l‟alumnat amb diferents nivells cognitius per facilitar la 

interacció grupal. 

 El temps s‟adequarà segons les necessitats dels mòduls globalitzats

 d‟aprenentatge o projectes de treball. 
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5 Tractament dels alumnes que necessiten una atenció individual per motiu de la 

baixa competència en alguna de les llengües oficials. 

 

 Tenim alumnat (encara que en un percentatge reduït respecte al total) que no 

conèixen alguna de les llengües oficials. Caldrà un tractament especial en cada cas, pel 

que fa a l‟introducció del castellà, valencià i anglés. 

 En aquestos casos rebran: 

 Atenció individualitzada. 

 Actuacions didàctiques interdisciplinaris: activitats escolars i extraescolars 

que faciliten l‟ús vehicular de la llengua. 

 Contacte directe amb companys i companyes que li faciliten conèixer la 

llengua vehicular. 

 Intervencions del gabinet Psicopedagògic i/o altres especialistes com el/la 

mestr@ de suport, AL  

 Distribució de l‟espai i el temps de manera que permeta atendre els alumnes 

d‟una manera individualitzada en alguns moments de la jornada. (Treball per 

racons). 

 Crear situacions comunicatives atractives. 

 Elaboració d‟ACIS en els casos detectats i comprovats pel tutor/a i el gabinet 

psicopedagògic. 

 Atenció individualitzada si cal, per part del professorat de Pedagogia 

Terapèutica amb material adient a la llengua d´instrucció i/o materna de 

l´alumnat. 

 
    Independentment de la llengua base d‟aprenentatge tindrem en compte aquestes recomanacions: 

 Donar un bon model lingüístic 

 Fer frases senzilles a poc a poc i de forma clara 

 Procurar la comprensió de les demandes més vitals i de les ordres diàries 

 Aconseguir que expressen les segues necessitats 

 No acceptat frases incorrectes  

 Corregir la pronunciació  

 Evitar interrompre un diàleg o una conversa espontània 

 

Per als aspectes més específics de l‟aprenentatge d‟aquests alumnes, el/la tutor/a ha 

d‟estar informat de: 

 L‟escolaritat anterior 

 El nivell de coneixement de les diferents llengües 

 Pensar que l‟atenció individualitzada no s‟ha de donar sempre fora de l‟aula. 

Buscar solucions equilibrades. 

 La programació individual ha de ser molt senzilla i contemplar, 

fonamentalment els aspectes següents: 

 Nivell actual en que es troba el/la xiquet/a  

 Objectius a curt i llarg termini en quant a: 

 Llenguatge oral. Comunicació i necessitats immediates. 

Vocabulari bàsic i estructures bàsiques. 

 Llengua escrita. Prèvies de lecto-escriptura, discriminació de 

vocals i mètode de lecto-escriptura. 
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 Matemàtiques. Lògica i operacions 

 Horari: hores de reforç, qui, què, com i quan 

 A l‟aula que fa com els altres i que fa individualment 

 Activitats i materials 

 

6.- Aspectes específics de l'avaluació 

 

6.1 De la competència comunicativa en les dues llengües oficials: 

 

Els equips de cicle elaboraran una prova que permeta conèixer la competència 

lingüística de cadascuna de les dues llengües oficials en finalitzar els cicles, la qual serà 

presentada a la Comissió de Coordinació Pedagògica i al Claustre per a la seua 

aprovació. 

Els resultats d‟ aquestes proves ens donarà arguments suficients per a 

modificar o no el Disseny Particular del Programa per tal d´aconseguir l‟objectiu final 

de dominar les dues llengües oficials. 

 

6.2 Decisió sobre la llengua en que es farà l'avaluació en cadascuna de les àrees i cicles, 

atenent a la llengua en que s'imparteix aquestes àrees, i a la major o menor competència 

dels alumnes i les alumnes: 

 

Totes les àrees del currículum en les quals el valencià siga llengua d‟instrucció 

seran avaluades en valencià. 

Excepte a l‟àrea de Valencià (llengua) s´avaluarà el contingut de la matèria i no 

tant l‟ expressió lingüística. 

 

7 Criteris per a la valoració, elecció i elaboració dels materials curriculars 

 

 El material curricular utilitzat a les àrees en les quals el valencià és la llengua 

d´instrucció, serà sempre en valencià. 

 Qualsevol material curricular haurà de tenir la corresponent autorització de la 

Conselleria de Cultura Educació i Ciència. 

 A l‟hora de decidir els materials curriculars que utilitzarem, hem de tenir present 

els següents criteris: 

 Tenir en compte els coneixements previs de l‟alumnat. 

 Dissenyar activitats amb un alt potencial motivador.  

 Aconseguir que es produesquen aprenentatges significatius 

 Que contemplen un  enfocament globalitzador al mateix temps que permeta 

l‟adaptació individualitzada. 

 Que tracte aspectes com ara: coeducació, intercurturalisme, i 

solidaritat,ecologia, tractament de la diversitat... 

 Que propose activitats complementàries per al professor i per a l‟alumnat. 

 El seu contingut ha de tenir materials diversos. 

 

8 Col·laboració dels pares 

 

 A l‟hora de proporcionar a l‟alumnat unes experiències enriquidores. 

 A l‟hora de treballar destreses relacionades amb la lectura i l‟ escriptura 



 
25 

 A l‟hora de transmetre actituds. 

 La col·laboració de les famílies ha de ser total i no únicament en el que fa 

referència als aspectes lingüístics. Per això, es proposa que siga important la 

seua aportació en la creació de tallers, trobades, etc. 

 Pel que fa a l‟aspecte lingüístic, participació en les activitats que fomenten la 

lectura, com ara: setmanes literàries, jornades d‟ expressió, fira del llibre, 

concursos literaris... 

 Aprofitar els coneixements dels pares, mares, iaios, etc. respecte a la seua 

professió, habilitats personals, per tal d´oferir un altre model lingüístic : 

entrevistes, contes, cançons, endevinalles, ...etc. 

 Sensibilitzar a l‟ AMPA  per tal d‟utilitzar el Valencià en les seues propostes, 

activitats, comunicacions...etc en consonància amb el Pla de Normalització 

Lingüística del Centre. 

 

9 Situacions, decisions organitzatives i necessitats. (algunes formaran part del RRI) 

 

9.1 Disponibilitat de professorat titular per a posar en marxa el Programa 

9.2 Criteris d'adscripció del professorat per tal de garantir el Programa: 

 Assegurar que el professorat que imparteix les àrees del currículum dissenyades 

en Valencià té la titulació adient i la competència lingüística suficient. 

 Organitzativament es realitzaran els canvis del professorat que calguen.  

9.3 Necessitats de formació: 

 Cursets de formació. 

 Intercanvi de materials i experiències. 

9.4 Necessitats d'assessorament: 

 Potenciar la figura de l‟assessor/a lingüístic del centre. 

 Assessor/a de valencià. 

 CEFIRE 

9.5 Necessitats de formació del personal administratiu i de serveis i de les famílies del 

centre: 

 Impulsar la creació de cursets d´adaptació per al personal no docent. 

 L‟AMPA podrà sol.licitar la creació de cursos de valencià. 

9.6 Actitud dels pares i actuacions de sensibilització que es proposa dur  endavant al 

Centre, amb la col.laboració de l‟Assessor/a de Valencià i la Inspecció educativa, si 

s´escau, per motivar-los envers la participació activa en la posada en marxa i 

desenvolupament del programa: 

 L‟Assessor de Valencià està obert a realitzar totes les actuacions necessàries per 

evitar confusions i donar les informacions pertinents. 

 Es poden fer xerrades informatives amb pares, Consell Escolar, Junta de 

l‟AMPA. 

 Activitats de sensibilització: fulls informatius...etc. 

9.7 Previsió pel que fa als pares o tutors que no accepten les implicacions relatives a la 

llengua vehicular: 

 Adjuntar les instàncies del pares o tutors/es que sol.liciten l‟ensenyament en altra 

llengua oficial a la programada en el disseny del centre. 

 La llengua vehicular serà la proposada en aquest programa, independentment del 

nombre d‟al·legacions. 
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10 Anàlisi de la situació sociolingüística del context i informe sobre la realitat 

lingüística de l’alumnat. 

 

 El CEIP Real Blanc està situat a l‟avinguda Real Blanc, una zona en expansió i amb 

edificis de nova construcció.  

 El nivell socio-econòmic de les famílies és mig. 

 És una zona valencianoparlant. Per a la majoria de l‟alumnat el valencià és la llengua 

familiar. 

 Hi ha un percentatge reduït de castellanoparlants: xiquets o xiquetes que coneixen i 

utilitzen normalment el valencià, però que a l‟hora de parlar amb els seus pares ho fan en 

castellà, la majoria de casos són famílies immigrants que venen de zones castellanes 

d‟Espanya o de Sudamèrica. 
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ANNEX I: DISSENY PARTICULAR DEL PROGRAMA D’ENSENYAMENT EN VALENCIÀ I 

DEL PROGRAMA D’INCORPORACIÓ PROGRESSIVA DEL VALENCIÀ:  

PEV I PIP ENRIQUITS 

 

- Aprovat pel Claustre de Professors el dia 15 de febrer de 1999 i pel Consell Escolar 

el dia 23 de febrer de 1999. 

- Aprovat pel Director General d'Ordenació i Innovació Educativa i Política 

Lingüística el dia 25 de març de 1999 

- Aprovada la modificació del disseny particular del programa PEV i PIP el dia 13 de 

gener de 2009 per a poder desenvolupar el programa plurilingüe. ANNEX II 

- Aprovada la modificació del disseny particular del programa PEV i PIP per al 3r 

cicle el dia 16 de juny de 2009. 

 

DISSENY PARTICULAR DEL PROGRAMA D´ENSENYAMENT EN 

VALENCIÀ - PEV ENRIQUIT 

 

1.- Objectius generals del currículum prescriptiu, contextualitzats atenent la 

realitat educativa del Centre i les exigències del Programa 

 

 Centre amb alumnat majoritàriament valencianoparlant, caldrà aconseguir que: 

* L´alumnat puga adquirir, ja des de l´Educació  Infantil, les nocions 

bàsiques i els conceptes fonamentals en la pròpia llengua com a mitjà idoni per al 

desenvolupament cognitiu. 

* El centre afavoresca, per mitjà de l`extensió de l´ús en tots els àmbits de 

relació, la creació d´un entorn ric en situacions de comunicació formals que potencien 

l´ús acadèmic del valencià. 

 * l´alumnat puga fer l´aprenentatge de la lectura i l´escriptura en la pròpia 

llengua, qualsevol que siga l´ús del valencià com a llengua d´instrucció dins el 

currículum. 

* El castellà, com a segona llengua dels alumnes, rebrà un tractament 

metodològic adient que en potencie els aspectes comunicatius i el domini complet dels 

recursos lingüístics per damunt de l´aprenentatge dels aspectes formals i gramaticals. 

 

1.1- Objectius de l'Educació Infantil 

* Adquirir el vocabulari corresponent als projectes de treball. 

* Fomentar l´ús del valencià a la classe i expressar-se lliurement mitjançant 

poesies, cançons, contes, endevinalles, embarbussaments, dites... 

* Desenvolupar la capacitat de comprendre les intencions i missatges que li 

comuniquen altres xiquets o els adults, valorant el llenguatge oral com a mitjà de relació 

amb els altres i anar enriquint les seues possibilitats comunicatives.   

* Desenvolupar l‟interés pel llenguatge escrit i valorar-lo com a mitjà 

d´informació i comunicació. 

* Valorar el valencià com a llengua de comunicació entre les persones. 

* Descobrir l‟existència d‟altres llengües en el marc de la Unió Europea, i 

iniciar-se en el coneixement de la llengua anglesa.. 
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1.2. Objectius de l'Educació Primària 

* Comprendre discursos orals adequats a l‟ edat i referents a les  vivències. 

* Conèixer el vocabulari bàsic i saber expressar-se oralment de manera 

coherent i amb fluïdesa. 

* Saber expressar-se per escrit. Contestar a preguntes tancades, i escriure 

composicions de menor a major dificultat. 

* Atendre de manera elemental els aspectes normatius de la llengua.  

* Utilitzar la lectura com a font de plaer, d‟informació i d‟aprenentatge. 

* Lectura de textos de tot tipus, dels més fàcils als de major difiucultat. 

* Valorar el valencià i ampliar el seu ús. Valorar l‟existència de les dues 

llengües oficials com un fet cultural enriquidor. 
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2. Proporció de l’ús del valencià, del castellà i de l’angles com a llengües 

d’instrucció. 

 

 

PROGRAMA D’ENSENYAMENT EN VALENCIÀ - PEV ENRIQUIT 

 

  ÀREES EN VALENCIÀ ÀREES EN CASTELLÀ 

EP 

Primer Cicle 

LLENGUA VALENCIÀ 

MATEMÀTIQUES 

CONEIXEMENT DEL MEDI 

ARTÍSTICA 

RELIGIÓ 

EDUCACIÓ FÍSICA 

LLENGUA CASTELLÀ 

LLENGUA ESTRANGERA - ANGLÉS 

Segon Cicle 

LLENGUA -VALENCIÀ 

MATEMÀTIQUES 

C. DEL MEDI 

MÚSICA 

RELIGIÓ 

EDUCACIÓ FÍSICA 

LLENGUA - CASTELLÀ 

PLÀSTICA 

 

LLENGUA ESTRANGERA ANGLÉS 

 

Tercer Cicle 

LLENGUA - VALENCIÀ 

MATEMÀTIQUES 

C. DEL MEDI 

MÚSICA 

RELIGIÓ 

EDUCACIÓ FISICA 

EDUCACIÓ PER A LA 

CIUTADANIA 

LLENGUA -  CASTELLÀ 

 

LLENGUA ESTRANGERA - ANGLES 

 

DISSENY PARTICULAR DEL PROGRAMA D´INCORPORACIÓ 

PROGRESSIVA DEL VALENCIÀ - PIP ENRIQUIT 

 

1.- Objectius generals del currículum prescriptiu, contextualitzats atenent les 

exigències del Programa 

* l´alumnat puga fer l´aprenentatge de la lectura i l´escriptura en castellà, 

qualsevol que siga l´ús del valencià com a llengua d´instrucció dins el currículum. 

* El valencià com a segona llengua dels alumnes, rebrà un tractament 

metodològic adient que  potencie els aspectes comunicatius i el domini complet dels 

recursos lingüístics per damunt de l´aprenentatge dels aspectes formals i gramaticals. 

 

 

 

 



 
30 

2.-Proporció de l’ús del castellà, del valencià i de l’anglés com a llengües 

d’instrucció. 

 

 

PROGRAMA D’INCORPORACIÓ PROGRESSIVA DEL VALENCIÀ - 

PIP ENRIQUIT 

  ÀREES EN VALENCIÀ ÀREES EN CASTELLÀ 

E

EI 
Segon Cicle LLENGUA - VALENCIÀ 

CONTINGUTS 

GLOBALITZATS 

TREBALLS 

SISTEMÀTICS DE  

LECTURA I ESCRIPTURA 

 

 

 

 

 

 

E

EP 

 

 

 

 

 

Primer Cicle 

LLENGUA - VALENCIÀ 

C. DEL MEDI 

EDUCACIÓ FISICA 

 

LLENGUA -  CASTELLÀ 

MATEMÀTIQUES 

ARTÍSTICA 

RELIGIÓ 

LLENGUA ESTRANGERA - ANGLÉS 

Segon Cicle 

LLENGUA -  VALENCIÀ 

C. DEL MEDI 

MÚSICA 

EDUCACIÓ FISICA 

PLÀSTICA 

 

LLENGUA -  CASTELLÀ 

MATEMÀTIQUES 

RELIGIO 

LLENGUA ESTRANGERA - ANGLÉS 

Tercer Cicle 

LLENGUA - VALENCIÀ 

MATEMÀTIQUES 

C. DEL MEDI 

MÚSICA 

RELIGIÓ 

EDUCACIÓ FISICA 

EDUCACIÓ PER A LA 

CIUTADANIA 

LLENGUA - CASTELLÀ 

 

LLENGUA ESTRANGERA - ANGLÉS 

 

3.- Moment i seqüència d'introducció sistemàtica de la lectoescriptura en valencià , 

castellà i llengua estrangera. 

* L1 Castellà 

S‟ inicia la lectura i escriptura des de l‟ Educació Infantil en Castellà, 

introduint el Valencià a nivell oral al mateix cicle. 

* L1 Valencià 

S´ inicia la lectoescriptura des de l‟Educació Infantil en Valencià , introduint 

el Castellà a nivell oral al mateix cicle. 

 

 

Llengua estrangera. 

S‟introdueix  a infantil de 4 anys igual com la 2na. llengua. 
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4.- Tractament metodològic per a valencià, castellà i llengua estrangera. 

Partint de la consideració - molt acceptada psicolingüísticament i 

sociolingüísticament - que una llengua (sobre tot en els primers nivells) s‟aprèn quan 

s‟usa en diferents contextos o situacions d‟intercanvis reals i per a diferents funcions 

comunicatives o actes de parla, hem de concloure que qualsevol llengua, no solament 

s‟aprendrà a l‟escola, sinó que les possibilitats d‟aprenentatge augmentaran quan els 

aprenents puguen també exercitar-la fora de l‟escola, en intercanvis amb parlants 

competents i en contextos adequats, on puguen ells practicar, contrastar i fer efectius els 

aprenentatges escolars de la nova llengua. 

La manca d‟usuaris i situacions comunicatives en llengua estrangera ha de 

ser compensada si volem afavorir el seu aprenentatge. Però no hem d‟oblidar que 

precisament els àmbits d‟ús escolar - sempre associats a nivells formals i elaborats del 

llenguatge i, per tant, prestigiats - es reserven, en part, per a la llengua minoritzada 

socialment, en un intent de compensar, des de l‟escola, l‟ús, per afavorir l‟aprenentatge 

de la llengua minoritzada. Així, l‟aprenentatge primerenc d‟una llengua estrangera 

s‟hauria de vincular a la possibilitat del seu ús vehicular en temes transversals, de 

cultura general: música, noves tecnologies.., combinant amb l‟ús vehicular de les 

llengües oficials en les àrees del currículum. 

Per aprendre una nova llengua cal estar exposat a un input comprensible en 

la nova llengua i participar en contextos comunicatius reals vehiculats en ella. Cal, per 

tant, un professorat competent, oralment sobre tot i no solament en continguts 

gramaticals, i cal que sàpiga també organitzar espais comunicatius, d‟ús efectiu, 

vehiculats en la nova llengua i que responguen a necessitats i interessos de l‟alumnat de 

forma que participe en la gestió de la classe i en les produccions, elaborant també output 

en la llengua que aprèn. 

En l‟organització dels espais i de les situacions, partirem sempre dels 

coneixements previs de l‟alumnat. En aquest sentit els coneixements i les habilitats 

lingüístiques que hagen adquirit a partir de l‟aprenentatge de la seua llengua materna, 

seran transferits sense cap dificultat durant l‟aprenentatge de la nova llengua, si es 

donen les condicions adequades. 

Les exigències a nivell escrit podran respondre a situacions comunicatives 

treballades prèviament a nivell oral i es faran sempre tenint en consideració  les 

possibilitats expressives i de domini de la nova llengua que té cada alumne/a. Qualsevol 

reflexió sobre l‟estructura de la nova llengua podria considerar-se lligada a activitats 

comunicatives i a l‟efecte d‟ampliar les possibilitats d‟ús i de nivell competència de 

l‟alumnat en eixa llengua. 

L‟enfocament comunicatiu, la metodologia activoparticipativa i 

l‟aprenentatge de la llengua  a partir dels continguts, s‟han demostrat en els programes 

de canvi de llengua llar-escola. Són factors que haurem de tindre en compte en 

l‟aprenentatge primerenc de llengües . Alguns aspectes essencials de la metodologia 

són: 

-- Treballar les habilitats receptives (comprensió) prèviament a les 

productives (expressió). Les habilitats d‟escoltar i de llegir seran anteriors a les de parlar 

i escriure. 

-- Fer servir suport gestual i visual (imatges, fotografies, ...) per reforçar el 

missatge i significat dels conceptes sense necessitat de recórrer a la traducció. 

-- Utilitzar recursos diferents per a cada llengua. Cançons, contes, imatges, 

etc., seran diferents en cadascun dels idiomes. 
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-- Fomentar la participació activa de l‟alumnat en les activitats lingüístiques 

des del primer moment. 

-- Considerar els interessos i les necessitats comunicatives de l‟alumnat, per 

tal de planificar la intervenció didàctica. 

-- Partir d‟activitat tancades, repetitives i mol dirigides al principi , per 

facilitar la participació de l‟alumnat i la predicció de les seues respostes , i tornar-se, 

progressivament més exigents. 

-- Afavorir les interaccions entre l‟alumnat i també entre l‟alumnat i el 

professor, de forma que es produïsquen diferents intercanvis verbals en la llengua que 

aprèn. 

-- Realitzar activitats de grup i individuals. 

-- Treballar els continguts lingüístics en la nova llengua a partir d‟elements 

de coneixements del món ja treballats en la L1 a la L2. 

Per a treballar la llengua estrangera des d‟infantil caldrà respectar el ritme 

individual d‟aprenentatge. Almenys en els primers moments, les sessions no s‟haurien 

d‟allargar més de 30 minuts. A més, i per afavorir la contextualització i l‟enfocament 

integral, el professorat haurà de ser competent en les tres llengües (valencià, castellà 

llengua estrangera). 

La millor motivació que pot existir per a l‟alumnat, i més a infantil i 1r 

cicle, es produeix quan els continguts estan contextualitzat i interrelacionats de manera 

directa amb la seua experiència. Així, es reforça el caràcter significatiu dels 

aprenentatges: els alumnes han de involucrar-se directament en les situacions creades i 

per això, poden mostrar la necessitat de comunicar-se. Promoure en tot moment 

l‟expressió i la participació de l‟alumnat permet que reba una gran quantitat d’input que, 

afegit als coneixements anteriors, els permet enriquir les seues estructures lingüístiques. 

Realitat, proximitat i participació haurien de formar part de les activitats que es 

programen. 

Acció, intercomunicació i comprensió seran principis bàsics de qualsevol 

tasca o activitat. La comprensió s‟afavorirà a través de recursos no verbals diferenciats 

dels utilitzats en altres llengües del currículum. 

 

4.1 Com a àrees lingüístiques. 

És recomanable un tractament integrat de les tres llengües del currículum, 

posant l‟èmfasi, sobretot, en l´ensenyament del Valencià, en els aspectes comunicatius, 

de comprensió i expressió., de bon començament, en detriment si cal d‟una reflexió 

prematura sobre el codi, de manera que en arribar al tercer nivell de l‟Educació 

Primària, en què s‟incorpora com a llengua vehicular, els/les alumnes siguen 

suficientment competents per seguir-ne els ensenyaments amb profit.   

 

 

 

 

L

L1 

 

 

E.I.: Mòduls globalitzats d´aprenentatge o Projectes de treball globalitzats. 

PRIMÀRIA: 

1er Cicle.- Afiançament de la lectura i l‟escriptura  partint de les idees prèvies de 

l‟alumnat per arribar a un aprenentatge significatiu.   

2n Cicle.- Gaudir del món de la lectura. Interpretar i produir missatges. 

Desenvolupar la sensibilitat estètica. 

3er Cicle.- Utilització de la llengua com a instrument d‟aprenentatge. 

Reflexionar sobre l‟ús de la llengua. Potenciar l‟hàbit lector 
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L 

 

L 

L

L2 

 

 

 

 

E.I. :  Es treballarà  a nivell oral i en les  situacions quotidianes (entrades, 

eixides, celebracions, esplai, cançons, jocs, contes...etc.) 

 

 

 

PRIMÀRIA: 

1er Cicle.-Es treballarà a nivell oral en situacions quotidianes (entrades, eixides, 

celebracions, esplai, cançons, jocs, contes...etc.) i a nivell d‟escriptura, 

vocabulari, frases i algunes activitats de vocabulari específic de l‟àrea de 

Coneixement del Medi. 

2n Cicle.- Introducció o assoliment de la lectura i l‟escriptura, aprofitant-ne els 

coneixements i estructures conegudes de la L1 

3er Cicle.-Donar un tractament contextualitzat,  globalitzador i enriquidor  

L

L2  

i 

L3 

 

 

 

 

4.2 Aspectes metodològics del tractament del valencià, del castellà i del 

anglés com a llengües d‟instrucció. 

* Dins les possibilitats organitzatives del centre seria interessant que 

l‟alumnat identifique un/a professora/or en una llengua. 

* Provocar situacions comunicatives atractives per a l‟ alumnat 

(significatives) no  traduir mai, cercant sinònims, fent aclariments, definicions etc. 

* És important la separació de contextos d´aprenentatge per a cadascuna de 

les llengües, i l‟organització de l‟ensenyament-aprenentatge en un marc interactiu i 

afavoridor de l‟aprenentatge autònom, en el qual el professor/a encoratja la intervenció 

plena dels alumnes i les alumnes en una varietat de discursos, integrats en tasques en 

què es construeixen coneixements significatius i funcionals, en lloc d‟exercir un control 

exclusiu sobre la paraula i un ús de la llengua centrat en la transmissió de coneixements. 

Aquest tractament exigeix, igualment, unes unitats d‟intervenció didàctica globalitzades 

activitats puntuals, unitats didàctiques, projectes de treball... i una utilització de l`espai, 

un agrupament dels alumnes i una distribució del temps molt flexibles i adaptats 

precisament a les unitats d‟intervenció, que permeta que aquestes es desenvolupen en 

una ambient ric en interaccions i comunicació dins la classe.    

4.3 Aspectes metodològics-organitzatius. Distribució d'espais i temps 

* Agrupaments flexibles de l´alumnat 

* Treball per racons i tallers, tant a nivell d´aula com a nivell de cicle. 

* Agrupament de l‟alumnat amb diferents nivells cognitius per facilitar la  

  interacció grupal. 

* El temps s‟adequarà segons les necessitats dels mòduls globalitzats  

  d‟aprenentatge o projectes de treball. 

 

5 Tractament dels alumnes que necessiten una atenció individual per motiu de la 

baixa competència en alguna de les llengües oficials. 

* Distribució de l‟espai i el temps de manera que permeta atendre els 

alumnes d‟una manera individualitzada en alguns moments de la jornada. (Treball per 

racons). 
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* Crear situacions comunicatives atractives. 

* Elaboració d‟ACIS en els casos detectats i comprovats pel tutor/a i el 

gabinet psicopedagògic. 

*Atenció individualitzada si cal, per part del professorat de Pedagogia 

Terapèutica amb material adient a la llengua d´instrucció i/o materna de l´alumnat. 

 

6.- Aspectes específics de l'avaluació 

6.1 De la competència comunicativa en les dues llengües oficials. 

Els equips de cicle elaboraran una prova que permeta conèixer la 

competència lingüística de cadascuna de les dues llengües oficials en finalitzar els 

cicles, la qual serà presentada a la Comissió de Coordinació Pedagògica i al Claustre per 

a la seua aprovació. 

Els resultats d‟ aquestes proves ens donarà arguments suficients per a 

modificar o no el Disseny Particular del Programa per tal d´aconseguir l‟objectiu final 

de dominar les dues llengües oficials. 

6.2 Decisió sobre la llengua en que es farà l'avaluació en cadascuna de les 

àrees i cicles, atenent a la llengua en que s'imparteix aquestes àrees, i a la major o menor 

competència dels alumnes i les alumnes. 

Totes les àrees del currículum en les quals el valencià siga llengua 

d‟instrucció seran avaluades en valencià. 

Excepte a l‟àrea de Valencià (llengua) s´avaluarà el contingut de la matèria i 

no tant l‟ expressió lingüística. 

 

7 Criteris per a la valoració, elecció i elaboració dels materials curriculars 

* El material curricular utilitzat a les àrees en les quals el valencià és la 

llengua d´instrucció, serà sempre en valencià. 

* Qualsevol material curricular haurà de tenir la corresponent autorització de 

la Conselleria de Cultura Educació i Ciència. 

* A l‟hora de decidir els materials curriculars que utilitzarem, hem de tenir 

present els següents criteris: 

Tenir en compte els coneixements previs de l‟alumnat. 

Dissenyar activitats amb un alt potencial motivador.  

Aconseguir que es produesquen aprenentatges significatius 

Que contemplen un  enfocament globalitzador al mateix temps que permeta 

l‟adaptació individualitzada. 

Que tracte aspectes com ara: coeducació, intercurturalisme, i 

solidaritat,ecologia, tractament de la diversitat... 

Que propose activitats complementàries per al professor i per a  

l‟alumnat. 

El seu contingut ha de tenir materials diversos. 

 

8 Col·laboració dels pares 

* A l‟hora de proporcionar a l‟alumnat unes experiències enriquidores. 

*A l‟hora de treballar destreses relacionades amb la lectura i l‟ escriptura 

* A l‟hora de transmetre actituds. 

* La col·laboració de les famílies ha de ser total i no únicament en el que fa 

referència als aspectes lingüístics. Per això, es proposa que siga important la seua 

aportació en la creació de tallers, trobades, etc. 
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* Pel que fa a l‟aspecte lingüístic, participació en les activitats que fomenten 

la lectura, com ara: setmanes literàries, jornades d‟ expressió, fira del llibre, concursos 

literaris... 

* Aprofitar els coneixements dels pares, mares, iaios, etc. respecte a la seua 

professió, habilitats personals, per tal d´oferir un altre model lingüístic : entrevistes, 

contes, cançons, endevinalles, ...etc. 

* Sensibilitzar a l‟ AMPA  per tal d‟utilitzar el Valencià en les seues 

propostes, activitats, comunicacions...etc en consonància amb el Pla de Normalització 

Lingüística del Centre. 

 

9 Situacions, decisions organitzatives i necessitats. (algunes formaran part del RRI) 

9.1 Disponibilitat de professorat titular per a posar en marxa el Programa 

9.2 Criteris d'adscripció del professorat per tal de garantir el Programa: 

- Assegurar que el professorat que imparteix les àrees del currículum 

dissenyades en Valencià té la titulació adient i la competència 

lingüística suficient. 

- Organitzativament es realitzaran els canvis del professorat que 

calguen.  

9.3 Necessitats de formació: 

- Cursets de formació. 

- Intercanvi de materials i experiències. 

9.4 Necessitats d'assessorament: 

- Potenciar la figura de l‟assessor/a lingüístic del centre. 

- Assessor/a de valencià. 

- CEFIRE 

9.5.- Necessitats de formació del personal administratiu i de serveis i de les  

  famílies del centre: 

- Impulsar la creació de cursets d´adaptació per al personal no docent. 

- L‟AMPA podrà sol.licitar la creació de cursos de valencià. 

9.6 Actitud dels pares i actuacions de sensibilització que es proposa dur  

  endavant al Centre, amb la col.laboració de l‟Assessor/a de Valencià i la  

  Inspecció educativa, si s´escau, per motivar-los envers la participació  

  activa en la posada en marxa i desenvolupament del programa: 

- L‟Assessor de Valencià està obert a realitzar totes les actuacions 

necessàries per evitar confusions i donar les informacions pertinents. 

- Es poden fer xerrades informatives amb pares, Consell Escolar, 

Junta de l‟AMPA. 

- Activitats de sensibilització: fulls informatius...etc. 

9.7.- Previsió pel que fa als pares o tutors que no accepten les implicacions  

  relatives a la llengua vehicular: 

- Adjuntar les instàncies del pares o tutors/es que sol.liciten 

l‟ensenyament en altra llengua oficial a la programada en el disseny 

del centre. 

- La llengua vehicular serà la proposada en aquest programa, 

independentment del nombre d‟al·legacions. 
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Anàlisi de la situació sociolingüística del context i informe sobre la realitat lingüística 

de l’alumnat. 

A) De la zona o poble on s'ubica el centre. 

 Zona Valencianoparlant 

B) Ús i coneixement del Valencià per part de les famílies. Segons un estudi que 

 hem fet al col·legi i que es preguntava la llengua que parlen els pares   

entre si i amb ell/a. 

Hi ha:  

- Un percentatge reduït de castellanoparlants:  

o xiquets o xiquetes que coneixen i utilitzen normalment el 

valencià, però que a l‟hora de parlar amb els seus pares ho fan en 

castellà, la majoria de casos són famílies immigrants que venen 

de zones castellanes d‟Espanya o de Sudamèrica. 

-  Un alt percentatge de valencianoparlants que utilitzen el valencià com a 

llengua pròpia. 

 

HORARI SETMANAL- PEV I PIP ENRIQUIT 

 
ÀREES PRIMER CICLE SEGON CICLE TERCER CICLE 

 

1r 2n 3r 4t 5é 6é 

PEV PIP  PEV PIP PEV PIP 

Coneixement del 

medi // Tutoria 

3 3 4 4 4 

3+1 

4 4 4 4 

Educació artística 3 3 3 3 3 2 2 2 2 

Educació física 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Castellà: llengua i 

literatura 

4 4 3 

+1 

 

3 

3 

+1 

 

3 

3 3 

 

 

3 

3 

 

 

3 

3 

+1 

 

3 

3 

+1 

 

3 
Valencià: llengua i 

literatura 

4 4 3 

Anglés 1 2 2 2 3 3 3 3 3 

Matemàtiques 5 4 4 4 4 4 4 4 4 

Religió 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Educació per a la 

ciutadania i drets 

humans 

      

1 

 

 

1 

  

Total 23 23 23 23 23 23 23 23 
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ANNEX 2 
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OBJECTIUS DE L'EDUCACIÓ INFANTIL 
 

 Desenrotllar habilitats comunicatives en diferents llenguatges i formes 

d‟expressió. 

 Conéixer que a la Comunitat Valenciana hi ha dos llengües que interactuen 

(valencià i castellà), que han de conéixer i respectar per igual, i ampliar 

progressivament l‟ús del valencià en totes les situacions. 

 Descobrir l‟existència d‟altres llengües en el marc de la Unió Europea, i 

iniciar-se en el coneixement d‟alguna d‟estes. 

 Conéixer i apreciar les manifestacions culturals del seu entorn, mostrant 

interés i respecte cap a estes, així com descobrir i respectar altres cultures 

pròximes. 

 Descobrir les tecnologies de la informació i les comunicacions. 

 Descobrir, a través dels diferents llenguatges, el seu propi cos i les seues 

possibilitats d‟expressió i comunicació. 

 Conéixer els diferents llenguatges i aplicar tècniques perquè desenrotllen la 

imaginació i la creativitat. 

 Utilitzar les distintes formes de representació per a expressar i comunicar 

situacions, accions, desitjos i sentiments coneguts, viscuts o imaginats. 

 Utilitzar tècniques i recursos bàsics de les distintes formes de representació 

enriquint les possibilitats comunicatives. 

 Valorar i apreciar les produccions pròpies, les dels seus companys i algunes 

de les diverses obres artístiques del patrimoni conegudes per mitjà de TIC o in 

situ, i donar-los un significat que els aproxime a la comprensió del món cultural 

a què pertanyen. 

 Expressar sentiments, desitjos i idees per mitjà de l‟expressió artística a través 

dels distints llenguatges. 

 Interpretar i produir imatges com una forma de comunicació i de gaudi, a fi de 

descobrir i identificar els elements bàsics de l‟expressió artística.  
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CONTINGUTS PER A LLENGUA ESTRANGERA EN ELS DIFERENTS 

BLOCS DE CONTINGUTS 
 

Bloc 2: LLENGUATGE VERBAL 

 

Continguts que integren este bloc: 

 

2.1. Escoltar, parlar i conversar 

 

LLENGUA ESTRANGERA 

l) El descobriment progressiu de nou lèxic i de noves i genuïnes estructures gramaticals, 

entonació i pronunciació. 

m) La comprensió de la idea global de textos orals en situacions habituals d‟aula i quan 

es parla de temes coneguts i predicibles. 

n) El coneixement progressiu del funcionament de la llengua oral amb curiositat i 

interés pels seus aspectes diferencials respecte a les llengües 

cooficials. 

o) L‟interés per participar en interaccions orals en les rutines i situacions habituals de 

comunicació. 

 

2.2. Aproximació a la llengua escrita 

 

LLENGUA ESTRANGERA 

s) El descobriment i la identificació de diferents portadors textuals en llengua 

estrangera. 

 

2.3. Aproximació a la literatura 

 

LLENGUA ESTRANGERA 

l) L‟escolta i comprensió del sentit global dels contes, tant tradicionals com 

contemporanis, amb suport visual i/o gestual, com a font de plaer i d‟aprenentatge. 

m) L‟escolta, la memorització i el recitat, de forma individual i en grup, d‟alguns textos 

de caràcter poètic, de tradició cultural o d‟autor, treballats primer amb recursos 

lingüístics no verbals, de manera que es gaudisca de les sensacions que el ritme, la rima 

i la bellesa de les paraules produïxen. 

 

Bloc 3. LA LLENGUA COM A INSTRUMENT D’APRENENTATGE 

 

LLENGUA ESTRANGERA 

k) La utilització de les tecnologies de la informació i comunicació per a augmentar el 

vocabulari i les expressions i disfrutar dels jocs de llengua. 
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Cronograma de mínims del Programa d’Ensenyament en Valencià Plurilingüe 
 

                   

E
T

A
P

A
 I

 

C
IC

L
E
 

N
IV

E
L

L
  

V
A

L
E

N
C

IÀ
 

 

 

 

ÀREES NO-LINGÜÍSTIQUES                                                                   

 

 

CASTELLÀ 

 

 

LLENGUA 

ANGLESA 

E
d
u
ca

ci
ó
 I

n
fa

n
ti

l 

3
 a

n
y
s 

 

In
ic

ia
ci

ó
 a

 l
a
 l

ec
tu

ra
 i

 l
’e

sc
ri

p
tu

ra
 

 

 

En valencià, la resta del 

temps en què s’impartixen 

 els diferents àmbits 

d’experiència. 

 

Educació musical: 1 

sessió. 

Religió i alternativa: 1 

sessió 

Tallers: 1 sessió. 

Intercanvi(recursos del 

llenguatge):  

1 sessió 

 

4
 a

n
y
s 

  

En valencià, la resta del 

temps en què s’impartixen 

els diferents àmbits 

d’experiència. 

 

Psicomotricitat, 

llenguatge corporal:  

2 sessió. 

Intercanvi (recursos del 

llenguatge i rutines): 1 

sessió. 

Tallers: 1 sessió 

 

En LE: 

2 sessions 

de 30 

minuts. 

5
 a

n
y
s 

  

En valencià, la resta del 

temps en què s’impartixen 

els diferents àmbits 

d’experiència. 

Psicomotricitat, 

llenguatge corporal:  

2 sessió. 

Intercanvi (recursos del 

llenguatge i rutines): 1 

sessió. 

Tallers: 1 sessió. 

 

En LE: 

2 sessions 

de 30 

minuts.  
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Cronograma del Programa Plurilingüe d’Incorporació Progressiva a Ed. infantil  

 
ETAPA I  CICLE NIVELL VALENCIÀ ÀMBITS D'EXPERIÈNCIA CASTELLÀ LLENGUA 

ESTRANGERA  

 

Educació 

Infantil 

 
3 anys 

Psicomotricitat, llenguatge corporal:  

1 sessió. 

El medi físic, natural, social i cultural, 

llenguatge plàstic, verbal i audiovisual: 

5 sessions. 

Tallers: 1 sessió. 

Intercanvi (recursos del llenguatge) : 

1 sessió 

 

En castellà, la resta del temps  
 

  

 

4 anys 

Psicomotricitat, llenguatge corporal:  

2 sessions. 

Llenguatge musical: 1 sessió. 

Assemblea: El medi físic, natural, social i 

cultural, rutines: 3 sessions. 

Tallers: 1 sessió. 

Intercanvi (recursos del llenguatge) : 

1 sessió 

 

En castellà, la resta del temps 
 

En LE: 

2 sessions 

de 30 

minuts. 

5 s 

Psicomotricitat, llenguatge corporal:  

2 sessions. 

Llenguatge musical: 1 sessió. 

Medi físic, natural, social i cultural, rutines:  

3 sessions 

Tallers: 1 sessió. 

Intercanvi (recursos del llenguatge) : 

1 sessió. 

 

 

En castellà, la resta del temps 

En LE: 

2 sessions 

de 30 

minuts. 

 

In
ic

ia
c
ió

 a
 la

 L
e
c
tu

ra
 i l’e

s
c
rip

tu
ra
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