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DEFINICIÓ I FUNCIÓ DEL PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE 

 

El PLC, és el recull organitzat de les intencions i acords que sobre les propostes 

educatives per a l’E/A de les llengües. Té la funció de garantir el dret de tot l’alumnat 

del centre de poder fer servir les llengües oficials per a finalitats múltiples, de manera 

oral i escrita, amb l’ús dels diferents mitjans de comunicació amb els llenguatges que 

vehiculen. I en el que respecta a la llengua anglesa, mirar d’assolir el màxim de 

competència comunicativa. 

 

Aprenem llengua perquè aprenem molts coneixements i vehiculem moltes 

experiències vitals, i la llengua ajuda a esdevenir ciutadans i ciutadanes conscients i 

participatius. És a dir, aprendre llengua és aprendre al llarg de tota la vida.  

 

MARC TEÒRIC DEL PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE 

 

Aquest document té el seu origen en el fet que ens trobem en un moment on cal 

plantejar-se no sols quin ha de ser el paper de la llengua catalana a la nostra escola 

sinó que també hem tenir present quin model oferir on s’expressi quin hauria de ser el 

paper de les diferents llengües curriculars: català, castellà i anglès. 

 

El panorama sociolingüístic no és el mateix del de fa uns anys quan es va desenvolupar 

el model d’immersió lingüística. El futur de la nostra comunitat lingüística s’ha de 

bastir en un nou context on caldrà fer una aposta clara pel plurilingüisme i pel respecte 

a la diversitat lingüística. Sense tenir clares aquestes premisses, difícilment podrem 

garantir un dels principals objectius del nostre sistema educatiu: transmetre la llengua 

pròpia del país, tant a les persones que la tenen com a primera llengua, com per als 

que la tenen com a segona; potenciant, alhora, pautes d’ús lingüístic favorables al 

català. És aquest el gran repte de l’educació a Catalunya en temes lingüístics. 

Així, en acabar l’ensenyament obligatori, hauríem d’haver aconseguit que el català fos 

la llengua primera, la llengua necessària, en tots els àmbits de la vida escolar.  

 

En tot aquest repte reafirmaríem quina és la llengua de cohesió social en la Catalunya 

actual, però això no implica que el nostre centre no hagi de fer possible el 

coneixement de la llengua castellana, l’ensenyament de la qual ha de tenir garantida 

una presència adequada en el currículum, de manera que tot l’alumnat, qualsevol que 

sigui la seva llengua habitual en iniciar l’ensenyament, ha de poder-la utilitzar normal i 

correctament al final de l’educació obligatòria. 

 

Un altre factor que incideix de manera clara a l’hora d’elaborar un projecte d’aquest 

tipus és l’arribada d’alumnes estrangers. L’arribada de la nova immigració ens ha de 
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servir per treballar dos objectius. D’una banda, els mestres hem de saber explicar que 

la diversitat lingüística no és un problema, sinó que és part de la riquesa cultural del 

món, un dels mitjans que tenim els humans d’adequar-nos a l’entorn. 

 

L’objectiu ha de ser clar: poder valorar tot allò que ens aporten els nostres estudiants i 

demostrar-los que nosaltres també ens interessem per allò que, en principi, no és 

nostre. Paral·lelament, i de forma optativa i quan sigui possible pel nombre de 

parlants, cal que la nova immigració tingui l’oportunitat d’aprendre en el marc escolar 

la llengua del seu país d’origen. La Catalunya del segle XXI necessita de persones que, a 

part del català, siguin competents amb el màxim de llengües possibles. 

 

Creiem que les persones som plurilingües, i que per tant som capaces de parlar i 

entendre vàries llengües sempre que es garanteixi els medis on aquestes es parlin de 

forma útil i amb naturalitat en contextos emocionalment positius. Si som capaços de 

propiciar aquests espais de comunicació, els aprenentatges es duran a terme de 

manera natural i significativa. 

 

L’escola és el primer lloc de trobada social després de la família. Si des de l’escola 

estem oberts a diferents cultures i llengües i si les famílies estan d’acord amb aquest 

projecte nostre, estem convençuts que facilitarem l’obertura dels nostres nens i nenes 

cap a altres llengües i cultures. 

 

 

SITUACIÓ LINGÜÍSTICA DE L'ENTORN ESCOLAR 
 
L’escola Antonio Machado és una de les 20 escoles públiques de la ciutat de Mataró i 

una de les 3 del barri de Cirera, el més antic de la ciutat. Limítrofa amb la zona de Via 

Europa, el barri més jove de la ciutat. Neix al setembre de l’any 2005, fruit de la 

necessitat d’acollir als infants de la zona degut al notable creixement de la població 

infantil i la demanda social de construir més escoles al barri. Tanmateix continuen 

arribant a l’escola famílies amb nivells socioeconòmics i culturals diferents.  

 

La llengua a l'escola. 

El personal del centre es dirigeix a les famílies en català, tot adaptant al castellà en 

funció de les necessitats bàsiques de les famílies, si bé les reunions generals es fan 

sempre en català. 

Amb les  famílies nouvingudes les quals desconeixen el català, se’ls parla en català 

sempre inicialment, en cas de necessitat es parla en castellà, i en cas de no poder 

establir comunicació (barrera idiomàtica) es farà mitjançant mediador (figura existent 

que gestiona des de l’IME de l’Ajuntament). 
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Ens trobem que hi ha famílies que malgrat portar anys a Catalunya no tenen cap 

coneixement d’aquesta llengua pel fet de no tenir contacte amb ella en cap entorn 

familiar. 

 

Les circulars informatives i els comunicats són sempre en català, les notes particulars a 

les agendes queda a criteri del professorat, sempre segons la comprensió de les 

famílies. 

 

Els mestres es dirigeixen sempre en català als alumnes, tot i que quan les 

circumstàncies (sobretot alumnat NISE) no ho permeten i en casos concrets, el/la 

mestre/a adequarà el missatge o informació a comunicar en llengua castellana.  

 

La llengua de comunicació entre els alumnes varia força d’un curs a l’altra. I si bé es 

dirigeixen als mestres en català una part considerable solen parlar entre ells en castellà 

tot i no ser, de vegades, la llengua familiar de bona part de l’alumnat. 

 

COM VOLEM TRACTAR LES LLENGÜES DES DEL NOSTRE CENTRE 

 

Creiem en les llengües com instruments de vital importància en la vida individual i  

social de les persones. Pretenem que les llengües siguin sistemes vius de comunicació. 

Degut a les edats escolars del nostre centre, infantil i primària, la llengua oral esdevé 

fonamental. Per tant, tot el treball implicat en la seva estructuració i potencial 

desenvolupament tindrà caràcter preferent. 

 

Els adults sabem que tant el context com el tema són molt importants en la nostra 

vida. Per tant també ho seran a l’escola, on es treballarà la llengua en diferents 

situacions dins i fora de l’aula.  

 

Ens proposem que la llengua sigui viscuda pels seus parlants. Els nostres nens i nenes 

l’han d’aprendre al mateix temps que actuen, observen, experimenten i s’expressen,  

volem ensenyar i aprendre a conèixer fent un ús reflexiu de la llengua. 

 

Les llengües s’aprendran en contextos educatius i en situacions d’ensenyament i 

aprenentatge pròpies de totes les àrees curriculars. En aquestes situacions s’aprenen 

coneixements específics de les diferents àrees a l’hora que s’aprèn a conversar, a 

relatar, a raonar argumentant les pròpies opinions, s’aprèn a utilitzar la llengua amb 

propietat. 

 

En el món actual té importància la comunicació en directe, entre els companys de 

classe, entre mestres i alumnes, entre la gent del nostre entorn en general. 
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Així com també ha pres destacada rellevància els mitjans que faciliten una comunicació 

ràpida i a grans distàncies entre les persones. 

 

 

OBJECTIUS 
 
1.- Conèixer i utilitzar correcta i apropiadament la llengua catalana tant oralment com 
per escrit emprant-la com a llengua vehicular i d'aprenentatge en tots els àmbits: 
relacional, administratiu, de comunicació i d'instrucció aprenentatge. 
 
2.- Aconseguir un domini oral i escrit de la llengua castellana que permeti als/les 
alumnes utilitzar-la apropiadament com a font d'informació i vehicle d'expressió, i 
poder-se relacionar adequadament fora de l'àmbit de Catalunya. 
 
3.- Comprendre i expressar en llengua anglesa missatges senzills dintre d'un context. 
 
4.- Adquirir els coneixements prescrits i la competència lingüística adequada en català i 
en castellà al final de l'etapa d'Educació Primària per a tenir un domini paritari 
d'ambdues llengües. 
 
5.- Desenvolupar les capacitats expressives i comunicatives dels/de les nens i nenes 
per a ser interlocutors actius i receptors d'informació, crítics, i per tant, lliures; buscar 
recursos i estratègies per a despertar el gust per la lectura, tant en català com en 
castellà i anglès. 
 
 
 

MESURES ORGANITZATIVES I TRACTAMENT DE LES LLENGÜES 
 
En aquest apartat s'establiran els principis d'actuació per al tractament curricular de 

cadascuna de les llengües (català, castellà i anglès) que s'imparteixen al centre. 

 

Planificació 

 

Primera llengua: Català 

La llengua catalana serà la llengua que tots/es els/les alumnes utilitzaran com a llengua 

vehicular i d'instrucció aprenentatge en l'Educació Infantil i Primària. 

Les activitats d’E/A, les converses, explicacions, presentacions, etc. del/de la mestre/a, 

així com les activitats d'avaluació es faran en llengua catalana en la pràctica totalitat 

del període lectiu. 

 

Segona Llengua: Castellà 

El procés d'aprenentatge de la llengua castellana es desenvoluparà des de la 

comprensió, l'expressió oral i expressió escrita progressivament des de p3 fins 6è. 
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En aquesta àrea s'utilitzarà aquesta llengua en totes les activitats orals i escrites: les 

exposicions, el material didàctic, etc. Per tal que el seu ús sigui realment el d’una 

llengua viva, el castellà també serà llengua d’aprenentatge en algun context 

d’aprenentatge.  

 

Tercera llengua: Anglès 

La primera llengua estrangera que s'introduirà en la nostra escola és l'Anglès. 

Aquesta àrea serà impartida per un/a mestre/a especialista. L'aprenentatge d'aquesta 

llengua es realitzarà des d'un enfocament comunicatiu, participatiu i molt gradual, 

anant de la comprensió oral i escrita a l'expressió oral per acabar en l'expressió escrita. 

L'anglès serà la llengua vehicular pel que fa al desenvolupament de la classe, 

s'utilitzarà aquesta llengua en totes les activitats orals i escrites: les exposicions del/de 

la mestre/a, el material didàctic, els llibres de text, les proves, ... Per a qüestions 

personals i explicacions que ho requereixin es podrà usar la llengua habitual. 

Els/les alumnes s'iniciaran en l'aprenentatge de l'Anglès a Educació Infantil de manera 

oral i amb una metodologia bàsicament lúdica i comunicativa per augmentar 

paulatinament els continguts i el treball de comprensió oral, lectora  i expressió escrita 

fins finalitzar l’etapa de primària. 

 


