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1. INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ. 

Durant aquests darrers anys, des del claustre de professors hem identificat la 

necessitat de millora de la parla en llengua catalana per part dels nostres 

alumnes, sobretot dels que no són catalanoparlants. Pel fet que el nostre 

centre està format, majoritàriament, per alumnes castellanoparlants 

consideram com una de les nostres prioritats que aquests millorin la seva 

competència en expressió oral en llengua catalana. S’ha de tenir en compte 

que una part molt important dels infants del CEIP Norai només tenen contacte 

amb la llengua oral catalana i en fan un ús actiu durant les hores que estan 

al centre escolar. Així i tot, també cal dir que en espais informals com serien 

el pati i el temps del berenar els nins es comuniquen majoritàriament entre 

ells en castellà. 

Tot això fa necessari que el centre hagi de posar una sèrie de mesures per 

millorar les competències orals en llengua catalana, sobretot la que té a veure 

amb la parla i l’expressió oral per aconseguir que els nins haguessin de fer 

un ús més actiu i funcional de la llengua. Per aquest motiu, necessitam un 

dinamitzador lingüístic al nostre centre, per poder continuar amb el projecte 

que hem duit a terme durant aquests dos darrers cursos escolars. 

 

2. OBJECTIUS. 

 
- Millorar la competència en expressió oral del català dels nostres alumnes. 

- Dinamitzar l’ús del català en espais informals dins el centre escolar, 

sobretot durant els patis. 

- Oferir un model de persona jove i propera a l’alumnat que fa un ús 

funcional i positiu de la llengua catalana. 

- Continuar amb el projecte de ràdio escolar i convertir-la en una eina de 

comunicació oral en llengua catalana, tant per als infants com per a les 

seves famílies. 

 

3. ORGANITZACIÓ. 

L’entrada al centre de la figura del dinamitzador lingüístic ha suposat una 

sèrie de canvis en l’organització del centre, tant a nivell de distribució de 

recursos humans, com en la del temps i els espais. 

El dinamitzador lingüístic acudirà al centre un dia a la setmana, probablement 

en dimecres o dilluns. En principi, el seu horari de contacte amb els infants 

serà de 9:00 a 14:00h. De 14:00 a 15:00 podrà preparar el material que 



necessitarà, fer els muntatges de ràdio i coordinar-se amb els tutors per 

preparar activitats que es duran a terme a la ràdio.  

En principi, el dinamitzador realitzarà a la setmana: 

- 1 hora de jocs de pati. 

- Sessions d’una hora amb els grups de primària. L’horari s’alterna segons 

la setmana. És a dir, si una setmana intervé amb els infants de primer 

cicle, la setmana següent ho farà amb els de 2n cicle. 

- 1 hora de preparació de material i muntatge de programes de ràdio. 

 

El dinamitzador sempre s’haurà de coordinar amb els mestres del centre per 

preparar els programes de ràdio. Ha de ser una tasca conjunta. 

El dinamitzador lingüístic disposarà sempre d’una aula per realitzar les 

gravacions. L’aula no és molt gran, però no serà necessari que ho sigui perquè 

només serà ocupada per 10 alumnes com a màxim a la vegada.  

 

Aquestes són les dates i els grups amb què el dinamitzador treballarà amb la 

ràdio escolar: 

1R TRIMESTRE 

3 de desembre: torn 1 

10 de desembre: torn 2 

17 de desembre: torn 3 

 

2N TRIMESTRE 

14 de gener: torn 1 

21 de gener: torn 2 

24 de gener (dilluns): torn 3 

28 de gener: torn 1 

31 de gener (dilluns): torn 2 

4 de febrer: torn 3 

7 de febrer (dilluns): torn 1 

11 de febrer: torn 2 

14 de febrer (dilluns): torn 3 

18 de febrer: torn 1 



21 de febrer (dilluns): torn 2 

4 de març: torn 3 

7 de març (dilluns): torn 1 

11 de març: torn 2 

14 de març (dilluns): torn 3 

18 de març: torn 1 

21 de març (dilluns): torn 2 

25 de març: torn 3 

1 d’abril: torn 1 

8 d’abril: torn 2 

 

3R TRIMESTRE 

29 d’abril: torn 3 

6 de maig: torn 1 

13 de maig: torn 2 

20 de maig: torn 3 

27 de maig: torn 1 

 

EN DIVENDRES: 

Torn 1: 

9-10: 2n (català) 

10-11: 1r (valors/religió) 

12-13 3rB (mates) 

13-14 3rA (plàstica) 

 

Torn 2:  

9-10: 4tB (català) 

10-11: especial nouvinguts 

12-13:  programes de temàtica 
especial                                                                     

13-14: 5èB (projecte) 

 

Torn 3: 



9-10: 4tA (català) 

10-11: 5è A (català) 

12-13: 6è A (català) 

13-14: 6è B (català) 

 

EN DILLUNS: 

Torn 1:  

9-10: 1r (català) 

10-11: 2n (castellà) 

12-13: 4tB (valors) 

13-14: 3rB (projecte) 

 

Torn 2: 

9-10: 6èB (català) 

10-11: 3r A (català) 

12-13: especial nouvinguts 

13-14: programes de temàtica especial 

 

Torn 3: 

9-10: 5è B (català) 

10-11:5è A (castellà) 

12-13: 4t A (valors) 

13-14: 6èA (ciències) 

 

Aquests seran les dates i els grups que el dinamitzador realitzarà dinamització 
lingüística de patis a través de jocs:  

3/12 10/12 17/12 14/1 21/1 24/1 28/1 31/1 4/2 7/2 

1rA 1rB 2nA 2nB 3rA 3rB 1rA 1rB 2nA 2nB 

4tA 4tB 5èA 5èB 6èA 6èB 4tA 4tB 5èA 5èB 

 

 

11/2 14/2 18/2 21/2 4/3 7/3 11/3 14/3 18/3 21/3 

3rA 3rB 1rA 1rB 2nA 2nB 3rA 3rB 1rA 1rB 

6èA 6èB 4tA 4tB 5èA 5èB 6èA 6èB 4tA 4tB 

 

 



25/3 1/4 8/4 29/4 6/5 13/5 20/5 27/5 
  

2nA 2nB 3rA 3rB 1rA 1rB 2nA 2nB 
  

5èA 5èB 6èA 6èB 4tA 4tB 5èA 5èB 
  

 

 

4. ACTIVITATS I TASQUES EDUCATIVES. 
 

Disposam d’un dinamitzador per 50 hores durant tot el curs escolar. 

Les activitats que el dinamitzador haurà de dur a terme es poden dividir 

en diferents blocs: 

1) Jocs de pati. 

2) Ràdio escolar. 

 

1) Jocs de pati. 

 

 

El dinamitzador haurà de dur a terme activitats de joc i que fomentin l’ús 

oral de la llengua catalana durant els patis del centre. El centre té dos 

torns de pati: un d’11:00 a 11:30 per als nins 1r cicle d’educació primària; 

i un altre d’11:30 a 12:00 per als de 2n cicle. 

El dinamitzador haurà de planificar els jocs, preferiblement tradicionals, 

en els quals s’hagi d’usar la llegua catalana, que durà a terme durant el 

temps del pati i seran sempre adequats per a l’edat dels nins a qui aniran 

destinats. El dinamitzador assistirà als dos torns de pati i, en cap cas, no 

serà la seva funció fer guàrdies de pati, sinó dinamitzar entre els infants 

l’ús del català mentre juguen. Serà obligatori que tots els nins juguin als 

jocs proposats pel dinamitzador quan toqui al seu grup. Ens organitzarem 

de manera que, a cada torn de pati, un grup-classe d’alumnes hagi de 

jugar als jocs proposats.  

 

2) Ràdio escolar. 

 

Per muntar la ràdio escolar hem necessitat: un ordinador, dos micros (com 

a mínim), una taula de 10 entrades i el programari lliure per fer ràdio que 

es diu “audacity”. També hem creat un bloc de ràdio que estarà disponible 

a la pàgina web del centre, on hi haurà un enllaç per accedir a les 

gravacions que haurem realitzat a l’escola. Les gravacions podran sentir-

se tant dins la classe (utilitzant el temps del berenar, per exemple), com a 

casa per part de les famílies, i qualsevol persona que estigui interessada. 



En el projecte de ràdio hi participaran els alumnes de tots els cursos de 

primària. Excepcionalment hi podran participar si escau també els 

d’educació infantil. 

A l’horari del dinamitzador hi haurà les hores que tenen assignades cada 

grup de primària. En principi, alumnes de tots els grups passaran per la 

ràdio una hora cada tres setmanes aproximadament. A la ràdio podran 

explicar vivències de la seva vida escolar, notícies interessants 

relacionades amb el centre, entrevistes, contar contes, dir endevinalles, 

fer concursos, parlar dels projectes, del programa eco-ambiental del 

centre, etc. Aquestes activitats hauran de ser prèviament preparades amb 

la mestra de català o de l’àrea d’on provengui l’experiència a explicar. 

Serà imprescindible la coordinació entre el dinamitzador i les mestres i 

s’haurà d’haver decidit, prèviament, què es farà durant aquest temps. 

Sempre i quan la ràdio s’utilitzi amb el dinamitzador lingüístic es farà ús 

de la llengua catalana.  

El rol del dinamitzador en referència a la ràdio escolar serà la de dur un 

control de tot el que s’emeti per la ràdio i fer de guia amb els alumnes. El 

dinamitzador sempre comptarà amb el suport i l’ajuda de la coordinadora 

de comissió lingüística perquè el projecte funcioni correctament. 

Una vegada dutes a terme les sessions setmanals de ràdio escolar, el 

dinamitzador lingüístic, amb l’ajuda d’una mestra (amb una hora 

assignada a l’horari per a tal funció), retocaran i compondran les 

gravacions amb el programa audacity i, una vegada llestes, les penjaran 

al bloc de ràdio de la pàgina web de l’escola perquè les famílies i els 

mestres puguin sentir el que s’ha fet a la ràdio durant la setmana. 

 

 

5. AVALUACIÓ DEL PROJECTE. 
 

Com en qualsevol projecte serà necessari avaluar els resultats aconseguits 

amb la seva posada en marxa: 

Pla d’acció: Es duran a terme les activitats exposades amb anterioritat 

per a la consecució de tots els objectius proposats a l’inici del projecte. 

Serà responsabilitat de tots els mestres del centre, juntament amb la 

dinamitzadora lingüística i la coordinadora de comissió lingüística que es 

dugui a terme correctament tal projecte. 

Temporització: El projecte s’iniciarà en el mes de novembre i es durà a 

terme fins el mes de juny. 



Seguiment: La coordinadora de comissió lingüística juntament amb el 

dinamitzador seran els encarregats de fer el seguiment d’aquest projecte 

i realitzar la memòria a final de curs sobre el projecte. Es duran a terme 

gravacions d’allò que es fa ja que la Conselleria ens va demanar que 

compartíssim les activitats de dinamització a una determinada pàgina 

web. 

 

Instruments: Els instruments que ens serviran per avaluar la consecució 

del projecte seran: les gravacions de les activitats a la ràdio, l’observació 

de la llengua utilitzada pels infants en el temps dels patis, l’observació de 

les interaccions orals dutes a terme durants els jocs d’expressió oral. 

 

Indicadors: Ens indicarà  que el projecte ha funcionat i s’han aconseguit 

els objectius inicialment proposats si: 

o % d’alumnes que han obtingut millors resultats en expressió oral. 

o % de situacions en el context escolar en què els alumnes utilitzen 

català de manera informal. 

o % de famílies que escolten els programes de ràdio escolar. 


