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0. Introducció 

 
Entenem el Projecte Lingüístic del Centre (PLC) com un instrument  que ens 
permet la reflexió del tractament de les diverses llengües que, a diferents 
nivells, formen part del bagatge cultural dels nens i nenes de l'escola i de les 
seves famílies en un context multilingüe. 
 
El PLC forma part del Projecte Educatiu del Centre (PEC) i té present tant el 
marc legal com la diagnosi de la realitat de la nostra escola i es defineix en 
aquests grans temes: el paper de la llengua vehicular, el tractament de les 
llengües curriculars i els aspectes d'organització i gestió que tinguin 
repercussions lingüístiques. 
 
Els principis expressats en aquest Projecte Lingüístic es desenvolupen en la 
resta de documents de gestió del centre i es concreten en el Pla Anual. 
 
 

1. Context sociolingüístic 

 

1.1 Entorn 
 
L’escola Col·legis Nous està situada a la ciutat de Mollet del Vallès, al barri 
Centre, barri comercial de petits comerços. És l’escola més antiga de Mollet, 
inaugurada l’any 1925. 

 
La població del barri està formada per famílies que al llarg de generacions han 
nascut a Mollet, famílies que són descendents d’immigrants de diferents zones 
d’Espanya i darrerament per famílies que han emigrat de diversos països del 
món, principalment d’Hispanoamèrica i del Magrib. El nivell socioeconòmic del 
barri és mitjà-baix. També trobem famílies amb pocs recursos que reben ajuts 
socials.  
 
La llengua habitual al barri i de relació és la castellana. La majoria de famílies 
és la llengua vehicular que utilitzen tot i que coneixen la llengua catalana. 
També es troben altres llengües d’arreu del món donada la diversitat de la 
procedència de part de la població. 

 

 

1.2. Alumnat 
 

Per a la majoria de nens i nenes l'escola és l'espai on tenen contacte i poden 
fer ús de  la llengua catalana. Els nens i les nenes que venen a l'escola utilitzen 
majoritàriament la llengua castellana com a llengua familiar i de relació a 
l'esbarjo i al menjador 
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L'objectiu fonamental del projecte educatiu és aconseguir que tot l'alumnat 
assoleixi una sòlida competència comunicativa en acabar l'educació obligatòria, 
de manera que pugui utilitzar normalment i de manera correcta el català i el 
castellà, i pugui comprendre i emetre missatges orals i escrits senzills en una 
llengua estrangera, en el nostre cas la llengua anglesa. Durant l'educació 
primària es farà un tractament metodològic de les dues llengües oficials, tenint 
en compte el context sociolingüístic, per garantir el coneixement de les dues 
llengües per part de tot l'alumnat, independentment de les llengües familiars. 
 
 

2. La llengua catalana, llengua vehicular i d'aprenentatge 

 

2.1 La llengua, vehicle de comunicació i de convivència 
  

El català és la llengua vehicular 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. Vetllarem perquè no quedi limitada a una llengua 
exclusivament d'aprenentatge, per tant, s'haurà de dinamitzar l'ús del català en 
tots els àmbits de convivència i de comunicació quotidiana a l'escola. 
 
Des de l'escola considerem important l'assoliment de les competències 
lingüístiques en llengua catalana i castellana, en un context de respecte per la 
diversitat lingüística i el desig d'aprendre altres llengües, així com d'aprendre 
de totes les llengües i cultures. És important que aquesta diversitat la puguem 
transferir en l'aprenentatge de les llengües que són objecte d'aprenentatge a 
l'escola, establint vincles afectius basats en el reconeixement i valoració de la 
llengua d'origen dels alumnes. 

 
 

2.2 L'ensenyament-aprenentatge de la llengua catalana 

 
El centre prioritza el treball de la llengua oral en tots els seus registres. A 
l'escola 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 
perquè els nens i nenes de l'escola estiguin preparats per saber expressar de 
forma raonada i coherent les seves opinions i arguments. 

 
La llengua és a l'escola un element viu i útil per a la comunicació, en aquest 
sentit la llengua oral és l'eix de la vida social, comuna a totes les cultures. A 
través de la llengua oral podem  expressar com percebem el món i com el 
perceben les persones del nostre entorn. 

 
Els nens i les nenes han d'aprendre a adreçar-se amb llenguatges diferents a 
persones distintes segons la situació. 

 



 

Generalitat de Catalunya 

Departament d’Ensenyament 

Escola Col·legis Nous  
Projecte Lingüístic                                                                                                   Curs 2013-14 

 

 5/9 

La llengua ha d'aportar als nens i nenes les habilitats i els coneixements 
necessaris per moure's en el món en què viuen (interpretar un horari de tren, 
copsar el grau de subjectivitat d'una notícia, omplir un formulari, ampliar els 
horitzons personals tant com es pugui amb la comprensió de com veuen el 
món els altres…) i a de contribuir a la consecució de l'autonomia personal, és a 
dir, la capacitat de moure's sol en un món estructurat i dirigit  per persones 
alfabetitzades. 

 
Cal que els nens i nenes s'adonin que la llengua no és només una matèria, 
sinó que és el que usen cada dia per comunicar-se, jugar, parlar, aprendre… 
Amb la llengua podem llegir històries divertides, inventar-nos personatges o 
explicar vivències. 

 
Els/les mestres han de guiar, corregir, aconsellar, donar instruccions… en 
l'aprenentatge dels nens i nenes que són els que han d'esdevenir veritablement 
actius: parlar, llegir, discutir, raonar, argumentar, escriure…. 

 
Coherentment amb el PEC i amb els criteris metodològics globals que guien la 
pràctica educativa a la nostra escola, els mestres han de ser el referent en el 
procés d'ensenyament/aprenentatge.  

 
 

2.3 La lectura com a eix vertebrador dels ensenyaments 

 
L’escola té com objectiu incorporar la lectura i les estratègies de comprensió 
lectora en totes les àrees i establir una estratègia de centre adequada a les 
necessitats diagnosticades a partir dels resultats d’avaluació interna i externes. 

 
A fi de fomentar l’hàbit de la lectura a l’escola s’hi dediquen 30 minuts diaris de 
manera específica i sistemàtica a la seva pràctica en grup i 1 sessió setmanal 
de reforç de lectura individualitzada. 

 
La biblioteca escolar contribueix al foment de la lectura i a que l’alumne 
accedeixi a la informació i d’altres recursos per a l’aprenentatge de les àrees i 
matèries i es pugui formar en l’ús crític d’aquests recursos. Al nostre centre la 
biblioteca escolar aglutina espais com les biblioteques de cicle i la bibliopati, 
activitat de lectura voluntària que es porta a terme a l’hora d’esbarjo. 

 
La biblioteca de l'escola esdevé un espai molt important per l'estimulació, 
motivació i treball de les llengües i en concret de la dimensió literària tant pels 
nens i les nenes, les seves famílies com per l'equip docent. El fons que 
disposem és majoritàriament en llengua catalana, però també hem de mantenir 
llibres i altres materials en les llengües que són fruit d'aprenentatge a l'escola.  
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2.4 La llengua en les diverses àrees. Continuïtat i coherència entre 

cicles i nivells 
 

La llengua és vehicle d'aprenentatge i com a tal ha de ser apresa en totes les 
àrees curriculars. L'escola, tot el seu equip docent i personal no docent,  té la 
responsabilitat de ser un model d'ús. En l'ús de la llengua els mestres de 
l'escola han de ser un referent i expressar-nos amb correcció absoluta en el 
marc de la normativa i de la llengua estàndard, fent un ús generós de tots els 
seus recursos expressius, parlant de forma genuïna i planera. 
 
Tal i com es dedueix del què hem expressat fins ara, a l'escola tot/a mestre/a 
és mestre/a de llengua. En aquest sentit el desplegament curricular en el seu 
segon nivell de concreció especifica per a cada àrea les competències 
lingüístiques i comunicatives que ha de desenvolupar i que s'han de concretar 
en les programacions i concrecions  dels projectes de treball  que defineixen el 
tercer nivell de concreció i que són competència de l'equip docent del cicle i 
nivell.  
 
Tant el segon com el tercer nivell de concreció amb la seva definició de les 
competències lingüístiques i comunicatives que cal desplegar són els 
instruments que donen coherència  i continuïtat a l'aprenentatge al llarg de les 
etapes d'infantil i primària. 
 
 

2.5 Acollida d'alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua 

vehicular 

 
A l'escola tenim un pla d'acollida, instrument que ens ha permès definir un 
conjunt d'actuacions i mesures organitzatives i curriculars per facilitar la 
incorporació de nens i nenes, familiars i mestres que arriben al centre. En 
aquest pla es recullen i es sistematitzen les actuacions que hem de posar en 
funcionament quan s'incorpora una persona a l'escola. 
 
 

2.6 Atenció a la diversitat 
 
A l'escola entenem que els nens i les nenes no assoleixen els mateixos 
objectius pels mateixos camins, ja que el procés d'aprenentatge no és 
uniforme. 
 
Cal identificar i saber tractar la diferència en sí tenint en compte que el que hi 
ha en realitat són persones diferents i que aquest fet està dins de la normalitat. 
 
Cal organitzar l'escola de manera que tots i cadascun dels alumnes tinguin les 
mateixes possibilitats i oportunitats de progressar a partir de la situació en què 
es troben, segons els seus interessos, les seves necessitats i les seves 
aptituds. 
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Respondre a les demandes diferenciadores comporta tenir en compte els 
ritmes i temps de cadascú en tots els aspectes que trobem a l’entorn escolar. 
 
A partir de la nostra definició de com entenem la diversitat a l'escola definim, 
en relació a l'aprenentatge de les llengües, diferents estratègies que potencien 
la interacció i participació dels nens i les nenes en el seu propi aprenentatge. 
 
 

2.7 Avaluació del coneixement de la llengua 
 

L'avaluació ha de permetre la millora de la nostra tasca educativa, del 
funcionament de l'aula i del centre i dels aprenentatges dels alumnes.  
 
Parlem doncs d'una avaluació reflexiva i constructiva que ens porti a la revisió, 
a l’elaboració de propostes de millora i la  posterior presa de decisions. Sempre 
a partir d’uns objectius didàctics clarament explicitats. 
 
En aquest context s’hauran d’establir uns temps i uns espais per a la revisió i 
avaluació dels diferents documents, instruments, metodologies, actuacions… 
de tots els agents implicats en la tasca educativa i en concret en l'aprenentatge 
de les competències relacionades amb la dimensió comunicativa i amb la 
dimensió literària en els diferents contextos comunicatius. 
 
En l'avaluació dels aprenentatges hem de tenir en compte: la situació inicial, el 
progrés realitzat i els objectius a aconseguir.  
 
El procés l'avaluació ens ha de permetre ajustar a cada necessitat els recursos 
necessaris perquè tots els alumnes puguin assolir els objectius previstos. 
 
Totes les decisions referents a l'avaluació seran discutides, reflexionades i 
consensuades en les juntes d'avaluació. Anteriorment s'haurà anat fent el 
seguiment del procés  a les reunions de cicle. 
 
Els criteris d'avaluació així com els objectius didàctics que cal assolir estan 
explicitats i són també objecte d'avaluació tant en la programació didàctica com 
en la seva concreció en les unitats didàctiques. 
 
 

3. L’ensenyament-aprenentatge de la llengua castellana 

 

 

Tenint en compte la realitat sociolingüística dels nens i nenes de l'escola la 
introducció de la llengua castellana la realitzem a primer de cicle inicial. 
 
Hem assegurat una distribució coherent i progressiva del currículum de llengua 
castellana al llarg de l'etapa. El desplegament curricular (2n nivell de concreció) 
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estableix els criteris, objectius i continguts que permeten reforçar i no repetir els 
continguts comuns que s'ha programat fer en el currículum de llengua catalana. 
Hi ha continuïtat i coherència metodològica entre el que es fa en l’àrea de 
llengua catalana i el que es fa en llengua castellana per tal que els nens i les 
nenes assoleixin en finalitzar la primària la competència lingüística en les dues 
llengües. 
 
Pel que fa a l'expressió oral i escrita, l'ús de la llengua així com les activitats, 
metodologia i avaluació, seguim  els criteris generals definits en l'aprenentatge 
de la llengua catalana i que figuren ben explicitats en el desplegament 
curricular i les programacions d'aula. 
 
 

4. Llengües estrangeres 

 
La introducció de la llengua anglesa la realitzem a partir d’educació infantil a 
nivell oral. 
 
La coherència així com la seqüenciació d'objectius, continguts i criteris 
d'avaluació estan reflectits en el desplegament curricular de l'escola. 
 
El/la mestre/a en tot moment s'adreçarà als nens i nenes en la llengua 
d'aprenentatge, en aquest cas l'anglesa.  
 
La llengua, tal i com hem expressat anteriorment, ha de ser un vehicle de 
comunicació, un instrument viu per entendre allò que ens envolta.  
 
La pràctica de l’expressió oral i escrita la fem en petit grup per facilitar una 
atenció més individualitzada. 
 
Està prevista la introducció d’una matèria en llengua anglesa encara per 
determinar a cicle superior. 
 

 

5. Organització i gestió 

 
Tenint en compte el context sociolingüístic del centre així com la normativa 
vigent, a l'escola seguim un criteri lingüístic favorable a l'ús del català en els 
rètols, els cartells i la decoració generals del centre. Aquest criteri no exclou 
que hi hagi treballs, murals, exposicions expressats en la llengua en què s'han 
elaborat ja sigui la llengua castellana o l'anglesa. 
 
Els documents del centre: PEC, RRI, PAC i també aquest PL amb els 
continguts i referents de la llengua catalana i l'aprenentatge de les altres 
llengües de l'escola, són per a nosaltres instruments que doten a la comunitat 
educativa de coherència en l'acció, reflexió i presa de decisions. Com a 
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instruments que guien el dia a dia de l'escola, són objecte de revisió i 
actualització.  
 
En tots els documents, cartes, circulars… que elaborem al centre tenim en 
compte els criteris d'utilització d'un llenguatge no sexista ni androcèntric. Des 
de l'equip docent creiem que el llenguatge és una eina de transformació. La 
reflexió sobre l'ús que en fem d'un tipus de llenguatge o altre ajuda a 
transformar la realitat. 
 
L'escola ha de fer del català la seva llengua de treball i de projecció interna i 
externa. La documentació que elaborem a l'escola es realitza en català, sens 
perjudici d'atendre-les en format bilingüe si ho sol·licita la família. Sempre que 
ens és possible tenim en compte les llengües d'origen de les famílies 
nouvingudes. Així mateix, el desconeixement del català per part d'algunes 
famílies no comporta que quedin excloses de les activitats del centre, però 
tampoc no ha de comportar una renúncia a l'ús de la llengua, entesa com una 
oportunitat per a la integració de les famílies dels nens i les nenes i per a la 
normalització i extensió del seu ús. A l'escola tots els mestres, personal no 
docent, monitoratge de menjador, d’extraescolars, s'adrecen habitualment en 
català a les famílies de tots els alumnes.  
 
L'escola participa en el Pla Educatiu d'Entorn de Mollet del Vallès. Considerem 
el treball en xarxa imprescindible per la coherència de les propostes 
educatives, l'optimització de recursos, l'impuls de l'ús de la llengua catalana  i 
la cohesió social dels ciutadans i ciutadanes del municipi. 
 
La pàgina de web de l'escola esdevé un espai de comunicació i un recurs 
compartit per totes les persones implicades a l'escola. També tenim l'objectiu 
que sigui un espai més d'interacció i aprenentatge dels nens i les nenes, on 
puguin trobar materials per a la reflexió i l'aprenentatge i així poder-los 
compartir amb els seus familiars. La web és en llengua catalana, tot i que hi ha 
escrits en altres llengües si corresponen a activitats fetes en altres llengües 
curriculars. 
 
 
 


