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INTRODUCCIÓ 
 

 
 

Aquest document tracta de recollir tots aquells principis que són compartits 

per la comunitat educativa respecte a l’ús i el procés d’ensenyament i 
aprenentatge de les llengües als diferents àmbits de l’escola. 
 

Un dels objectius principals de la nostra tasca educadora ha de ser formar 
parlants plurilingües i pluriculturals amb respecte per la diversitat lingüístic i 
cultural, partint de la llengua catalana com a vehicular. 

 
L’assoliment de la competència plena en català i castellà és la garantia que 

l’escola proporciona als alumnes el coneixement lingüístic, comunicatiu i 
literari que cal per tenir per fer front a l’ensenyament secundari 
 

L’aprenentatge de llengües estrangeres té la intenció d’augmentar la 
competència comunicativa de l’alumnat i ampliar les seves possibilitats 
culturals.  

 
Les llengües d’origen de l’alumnat han de ser presents al centre, ja sigui en el 

propi aprenentatge lingüístic, ja sigui de manera simbòlica, com a 
reconeixement del patrimoni cultural que hi aporten. 
 

El projecte lingüístic és un marc per a  l’organització i per a la gestió de l’ús i 
l’ensenyament de la llengua catalana i de l’ensenyament de les altres llengües 
presents al currículum. 

 
Aquest nou context sociolingüístic juntament en el nou marc legislatiu fan 

necessària la revisió i l’actualització del nostre projecte lingüístic 
 
El projecte lingüístic, que forma part del PEC, s’haurà de desenvolupar i 

desplegar en els altres documents habituals d’organització i gestió del centre 
que la normativa vigent prescriu. 
 

Ha estat consensuat pel professorat del centre i aprovat pel consell escolar. 

La direcció del centre vetllarà per la seva distribució i coneixement per part de 

tota la comunitat educativa. 

 

 

1. MARC  REFERENCIAL  
 
Considerem interessant deixar constància textual del que diu el projecte del 

nou Decret pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’Educació 

Primària (Ordre EDU/221/2007, de 29 de juny per la qual s'estableixen els 
principis generals que s'han de tenir en compte per a l'aplicació de l'article 4.4 del 
Decret 142/2007, de 26 de juny, per la qual s'estableix l'ordenació dels 

http://www.gencat.cat/eadop/imatges/4917/07180108.pdf
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ensenyaments de l'educació primària), en relació a l’àmbit de les llengües : 

 
“La finalitat de l’ensenyament de les llengües és el progressiu domini de 

llengües, essencial en la vivència de la cultura i l’obertura al món, i un dels 
factors que contribueix més plenament a la identitat individual social i 
personal. 

Per a les escoles de Catalunya, la primera referència que cal tenir en compte 
és la legislació, l’Estatut i la Llei de Política Lingüística, que estableix que la 
llengua pròpia de Catalunya és el català i que  com a tal és també la llengua 

normalment emprada com a vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament. A 
més el català és la llengua oficial de Catalunya. També ho és el castellà, que 

és la llengua oficial de l’Estat espanyol. El reconeixement d’haver d’aprendre 
dues llengües, a més, és una oportunitat que obre les portes a desenvolupar-
se en una societat plural oberta a altres cultures. “ 

 
 “L’objectiu d’aconseguir parlants plurilingües competents implica que cada 
escola, partint d’una anàlisi sociolingüística rigorosa del centre i del seu 

entorn, estableixi en el Projecte lingüístic del centre programes precisos de 
gestió de les llengües per determinar com la llengua vehicular de l’escola, el 
català, s’articula, en un programa coherent, amb l’ensenyament de les altres 

llengües i establint acords per a relacionar les diferents estratègies 
didàctiques . “ 

 
 “ El Projecte lingüístic de centre pot ser també un instrument de reflexió 
sobre el perill que comporta, per al desenvolupament de competències 

lingüístiques i per la integració social de les persones, la restricció del català 
als espais vinculats al currículum escolar i la seva desvinculació de les 
relacions interpersonals, afectives, lúdiques, etc. En aquest sentit, el 

professorat no pot relativitzar la importància de la llengua ni desvincular-se 
d’un projecte que proporciona les eines fonamentals per a la formació dels 

nois i les noies de les nostres escoles.“ 
 
 

 
2. ANÀLISI DEL CONTEXT SOCIO-LINGÜÍSTIC 

 

2.1. Característiques sociolingüístiques 
  

Aquest curs el centre té matriculats 479 alumnes, majoritàriament 
catalanoparlants. La pràctica totalitat dels nostres alumnes provenen 
d’escoles bressol. 

 
Cal destacar el nombre d’alumnes que a més a més del castellà o el català 
tenen com a llengua materna una altra llengua europea. El percentatge que 

representen està recollit al document “dades anuals” i que s’elabora i envia a 
la Inspecció cada mes d’octubre  

 
Malgrat la forta presència en el barri de la comunitat xinesa, a hores d’ara no 
hi ha un nombre significatiu d’alumnes amb llengua no romànica matriculats.  
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 A la nostra escola volem promoure entre tot el nostre alumnat: 

 
- El respecte envers totes les llengües. 
- La valoració positiva de la diversitat lingüística. 

- La importància de l’aprenentatge d’una nova llengua. 
- La importància d’aprendre de totes les  llengües i cultures. 
- Fer-los parlants plurilingües i interculturals. 

 
D’acord amb els criteris establerts pel Departament d’Educació,i en horari 
extraescolar, s’ofereix a l’alumnat de primària la possibilitat d’aprendre francès i 

xinès. 
 

 
2.2. Domini de la llengua 
 

La majoria del nostre alumnat fa servir la llengua catalana. 
 
Tot el professorat té la capacitació i el coneixement de la llengua catalana. És la 

llengua de relació utilitzada normalment a l’escola i és la llengua de 
l’ensenyament. 

 
El català és la llengua utilitzada per la majoria de famílies. Així mateix, el català 
és la llengua de comunicació de l’AMPA.  

 
Pel que fa a les persones que intervenen en la resta d’activitats del centre, es 
procura fomentar en tot moment que el personal que té relació amb l’alumnat 

utilitzi el català com a llengua de relació. L’escola disposa de menjador escolar 
amb monitors i es fomenta la relació amb l’alumnat en català. 

 
  
 

3. TRACTAMENT DE LES LLENGÜES 
 
La finalitat de l’ensenyament de les llengües és el progressiu domini de llengües, 

essencial en la vivència de la cultura i l’obertura al món, i un dels factors que 
contribueix més plenament a la identitat social i personal. 

PRINCIPIS GENERALS: 
 

 El català és la llengua pròpia del centre i s’utilitzarà com a llengua 

vehicular i d’aprenentatge. 
 

 La llengua és l’eix vertebrador al voltant del qual s’articula el 

desplegament curricular de totes les matèries d’ensenyament, per tant 
serà explicita a totes les àrees impartides. 

 
 Les nenes i els nens, en acabar l’etapa:  han de dominar el català, 

llengua vehicular, de cohesió i d’aprenentatge; també han de dominar 

el castellà; han de conèixer una o dues llengües estrangeres per tal 
d’esdevenir usuaris i aprenents capaços de comunicar-se i accedir al 
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coneixement en un entorn plurilingüe i pluricultural; d) han de 
comprendre missatges escrits bàsics i establir relacions entre llengües 

romàniques. 
 
 Els nens i nenes han de tenir una actitud oberta, respectar les llengües 

i cultures presents en l’entorn on viuen i interessar-s’hi, i també ho han 
de fer respecte d’altres de més llunyanes, de les quals poden aprendre 
i enriquir-se personalment, malgrat no les aprenguin mai. 

 
 Han de desenvolupar la competència audiovisual amb la consciència de 

la importància de l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació i 

la influència que els missatges audiovisuals i els seus llenguatges tenen 
en els nous sistemes de comunicació, que configuren moltes de les 

realitats d’aquest món plural i divers 
 

 

 
3.1. LA LLENGUA CATALANA 
 

 3.1.1 La llengua, vehicle de comunicació i de convivència. 
 

Com hem apuntat abans, la llengua és un mitjà per accedir a la cultura, 
però sobretot és un vehicle de comunicació de mediació entre les 
persones. Igualment, la llengua esdevé un vehicle fonamental per a la 

cohesió social entre tots els membres de la comunitat educativa i amb 
l’entorn.  

 

El català, tal i com recull la normativa legal vigent, és la llengua vehicular 
i d’aprenentatge del centre i s’utilitzarà en qualsevol de les activitats 

organitzades per aquest. En conseqüència, aquest serà el vehicle 
d’ensenyament - aprenentatge i de relació regular en tots els àmbits 
interns i externs del centre, i en especial en les activitats amb l’alumnat. 

 
 

3.1.2.L’aprenentatge / ensenyament de la llengua catalana 
 
L’ensenyament de totes les llengües del centre té un enfocament comunicatiu. 

Més que una àrea d’estudi, la llengua és un vehicle de comunicació per fer coses 
amb els altres. En conseqüència, es vetlla perquè l’aprenentatge de les llengües, 

i en concret del català, tinguin un enfocament significatiu i funcional, a través de 
la creació de situacions comunicatives que incentivin l’ús de la llengua. 

 

Totes les àrees curriculars vetllaran pel desenvolupament de la competència 
comunicativa lingüística i audiovisual.  

 

En consonància amb l’enfocament comunicatiu, les quatre habilitats lingüístiques 
bàsiques es treballen de manera integrada. La llengua oral i la llengua escrita 

reben un tractament integrat i no aïllat. Igualment, es vetlla perquè l’alumnat 
participi en una diversitat de dinàmiques grupals (gran grup, petit grup, parelles, 
treball individual) que faciliti el procés d’aprenentatge de les llengües. 
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L’adquisició de la llengua a nivell oral precisa de situacions d’ús de la llengua. Per 
tal, cal que el professorat vetlli per la creació d’ambients i de situacions reals que 

requereixin l’ús del català per comunicar-se amb altres parlants. La interacció i 
participació a nivell oral és doncs imprescindible. En conseqüència, sempre que 
sigui possible, intentem crear contextos d’ús de la llengua oral en petits grups. 

 
L’ensenyament de les llengües es concentra en el desenvolupament de les 
estratègies de la llengua oral i la llengua escrita.  

 
L’organització horària i l’organització del professorat compta amb mecanismes 
d’atenció de la diversitat a nivell de centre: reforços, grups flexibles, 

desdoblaments, etc. Igualment, per tal de poder atendre la diversitat a l’aula 
ordinària, el professorat fa servir un seguit de recursos organitzatius a l’aula: 

grups cooperatius, treball diversificat, racons amb materials diversos, treball en 
parelles, etc. 
 

Per tal de fer un seguiment del procés d’ensenyament i aprenentatge i poder fer-
ne les modificacions adequades, el centre disposa de proves diagnòstiques i 
avaluacions finals per a cada nivell. Cal recordar que l’avaluació és un procés 

continu, amb una diversitat d’eines subjectives i objectives. L’avaluació no pot 
ser mai un element d’exclusió, una tabula rasa independent de la situació inicial 

de l’alumne. En conseqüència, l’avaluació de l’alumnat té en compte el punt de 
partida de l’alumne/a i el seu procés de desenvolupament individual. Per facilitar 
aquesta tasca, l’alumnat que no compta amb una competència lingüística 

necessària per seguir el ritme normal de les classes compta amb un pla intensiu 
individual (PI) en què es fa constar els objectius, els reforços, i els criteris 
d’avaluació propis. 

 

 

Com es concreta el treball de llengua oral en el centre? 

TRACTAMENT DE LA LLENGUA ORAL A EDUCACIÖ INFANTIL: 

L’expressió oral és el punt de partida de qualsevol activitat que es realitza a 

l’aula perquè el nen/a arribi a ser capaç de verbalitzar els seus sentiments i tot 
allò que ha après. 

Utilitzem recursos variats per facilitar al nen un vocabulari, una estructura de 

frase que li permetin la comunicació i l’expressió comprensiva. Les seves pròpies 
vivències li serviran de pas cap a nous coneixements. L’alumne/a ha de poder 

establir connexions entre els nous coneixements i els que ja posseïa. 

Amb aquest objectiu treballarem diferents tipus d’activitats: 

1. El diàleg entre els mateixos nens i entre el nen i la mestra. 

2. L’expressió de les pròpies experiències, vivències, desigs, sentiments, 
curiositats i interessos. 

3. L’adquisició d’un vocabulari i una expressió adients a través d’activitats 

lúdiques. 

A l’hora de treballar el llenguatge oral tenim en compte els següents 
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procediments: 

1. L’observació, manipulació i enumeració d’objectes, persones, animals, etc. 

propers al nen/a. 

2. L’enumeració d’objectes, persones, animals, etc, a partir del fet de 
reconèixer-los de forma visual, olfactiva, tàctil, auditiva i gustativa, és a 

dir, a través dels sentits. 

3. L’expressió a través del joc simbòlic, les dramatitzacions, els contes, els 
titelles ... 

4. L’expressió del seus sentiments, experiències, interessos ... en la “petita 
roda” (projecte filosofia 3-18) 

5. Exercicis d’articulació per afavorir una dicció correcta i també el 

coneixement i el control dels òrgans que intervenen en la fonació.  

 

TRACTAMENT DE LA LLENGUA ORAL A PRIMÀRIA: 

No considerem la llengua parlada com un fet que ja té lloc espontàniament, sinó 
que ha de ser rigorosament plantejada i programada al llarg de tota l’etapa amb 

l’especificitat de cada edat. 

 

El paper del mestre/a ha de ser el de “conductor/a” de la conversa. Cal donar un 

model correcte, tenint cura de la bona pronúncia, d’usar un vocabulari adequat i 
de tenir una actitud respectuosa a l’hora d’escoltar així com una actitud positiva, 

de consulta i dubte, si cal, davant les errades que puguin sorgir. 

 

Cal respectar els diferents ritmes d’aprenentatge dels nens i planificar a tots els 

cicles activitats diverses per afavorir la consolidació de la llengua parlada. 

 

Com que l’alumnat es defensa mínimament en les situacions quotidianes: 

converses familiars, diàlegs, explicacions breus, etc. El que es treballa a classe 
són la resta de situacions: 

 Les comunicacions d’àmbit social (parlaments, debats, exposicions, 
discussions, reunions, etc.) 

 Les noves tecnologies (telèfon, radio, televisió, ...) 

 Les situacions acadèmiques (entrevistes, exàmens orals, ...) 

 

Les activitats escolars que organitzem són variades, amb l’objectiu d’ajudar als 
alumnes a desenvolupar i utilitzar estratègies adients a les diferents situacions 
de comunicació oral: 

Comunicacions singulars, on s’ha d’exercir el paper d’emissor (discurs, exposició 
...) 

Comunicacions duals, hi ha dos comunicacions que alternativament actuen 
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d’emissor i receptor (trucada telefònica, diàleg, entrevista ...) 

Comunicacions plurals,tres o més interlocutors que fan d’emissors i/o receptors 

(reunions, debats, converses ...)  

 

A cicle inicial, es dedica força temps a aquest aspecte per ajudar a 

desenvolupar la parla i a trobar l’equilibri entre el que es vol expressar i altres 
aspectes com el vocabulari, l’entonació, l’estructura de la frase ... És important: 

 Tenir una actitud favorable per escoltar i deixar temps perquè els nens 

puguin fer manifestacions espontànies sobre el que estan observant, 
investigant, ... 

 Preparar activitats o crear situacions on es produeixi una clara interacció 

mestra-alumnes: converses sobre temes informals, discussions sobre 
temes d’estudi, simulació a partir de situacions imaginàries, explicació de 

contes o altres històries  preparades en petit grup, recitació de poemes, 
rodolins, embarbussaments ... 

 Escoltar lectures en veu alta de poesies, contes o altres narracions, per 

part del mestre o amb l’ajuda d’altres mitjans (dvd, vídeo ...) 

 Preparar petites dramatitzacions on sigui important modelar l’entonació, el 
gest, la mirada ... 

 Organitzar tot tipus de jocs on la parla tingui un paper molt important. 

 L’expressió del seus sentiments, experiències, interessos ... en la “petita 

roda” (projecte filosofia 3-18) 

A cicle mitjà, es segueix aquesta mateixa línia de treball. S’organitzen sessions 
de treball amb la finalitat de : 

 Aprendre a parlar i a escoltar respectant el torn de paraula ( assemblea, 
sessions de filosofia 3-18). 

 Entendre les ordres o pautes que dóna el mestre. 

 Expressar-se oralment en activitats individuals o col·lectives com: petites 
obres de teatre, exposicions d’un tema de treball, recitació de poemes, 

explicació de relats o vivències personals  

 Llegir en veu alta o escoltar narracions, contes, obres de teatre senzilles ... 

 

A cicle superior, les activitats d’expressió oral tenen l’objectiu d’assegurar la 
comprensió del missatge tenint cura de la dicció, l’entonació, la postura corporal, 
la precisió del vocabulari, l’estructuració del discurs ... adient el registre de 

llengua que s’utilitzi. Per tant, es plantegen situacions amb l’objectiu de: 

 Produir missatges orals diversos (diàlegs, assemblees, presentacions, 

exposicions) 

 Expressar amb ordre, claredat i coherència contes o relats curts 
estructurats a partir del plantejament, nus i desenllaç. 

 Descriure objectes, persones, situacions donades ... a partir de jocs de 



 10 

participació en petit o gran grup. 

 Comprendre i resumir la idea principal d’un missatge qualsevol: notícies, 

notes, circulars, cartes ... 

 

Com es concreta l’ensenyament i aprenentatges de la lectura i 

l’escriptura? 

L’aprenentatge de la lectura i l’escriptura permetrà als nostres alumnes 
comunicar-se i interpretar el món que els envolat. 

Per escriptura entenem la producció de textos amb totes les implicacions que 
comporta: propòsit plantejat, receptor determinat i un domini de les habilitats de 
composició). 

Abans d’iniciar l’ensenyament i aprenentatge del codi a educació infantil és 
realitza un treball de sons que permet als nens descobrir la noció de fonema  i 

desenvolupar la consciència fonològica (habilitat de segmentar i ser conscient de 
les unitats del llenguatge oral, frases, paraules, síl·labes i fonemes).  

L’aprenentatge de la llengua escrita segueix un enfocament constructivista, amb 

una diversitat de mètodes (global, analític) en funció de la seva adequació a cada 
moment. 
 

Es dedica especial atenció a l’aprenentatge dels sons específics i diferencials 
perquè els alumnes els sàpiguen utilitzar d’una manera espontània i funcional. 

Des de P3 hi ha una sensibilització cap a la llengua escrita, però la 
sistematització de l’'aprenentatge de la lectura i l’escriptura es fa en llengua 
catalana, i s’inicia a P5 i finalitza a 2n de primària.  

 

A primària, es llegeix diàriament i es dedica una sessió setmanal a treballar 
específicament la comprensió lectora. L’escola disposa de una sèrie de lectures 

de diferent tipologia per a cada nivell. 

Així mateix, es fan tallers d’expressió escrita d’una hora i mitja. Es fa servir un 

material elaborat pel mateix claustre, de manera que a cada nivell es presenten 
6 propostes d’expressió escrita i que contemplen les diferents tipologies textuals. 
Durant aquestes sessions hi ha dos mestres a l’aula o bé es desdobla el grup. 

Actualment la distribució d'hores en l'aprenentatge de la llengua catalana  és la 
que prescriu el currículum 
 

El centre potencia activitats que incentiven la lectura i l’escriptura com el 
projecte de padrins lectors i la participació en els Jocs Florals del districte i de 

ciutat. 
 
L’escola vetlla perquè l’alumnat nouvingut que desconegui aquesta llengua pugui 

comptar amb les mesures organitzatives i didàctiques que els permetin accelerar 
el seu procés d’aprenentatge de la llengua.  
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L’adequació del material didàctic al nivell de competència de l’alumnat és 
fonamental per tal que l’aprenentatge sigui possible. En conseqüència, el centre 

continua adquirint material per tal de poder atendre la diversitat de nivells 
acadèmics de l’aula ordinària.  
 

 

2.1.3 El català, llengua vertebradora d’un projecte plurilingüe 
 

El fet que la llengua regular de les activitats del centre sigui el català es 
compagina amb una actitud d’incentivació del coneixement d’altres llengües i 
altres realitats sociolingüístiques, tant en l’àmbit de llengües com en totes les 

àrees curriculars.  
 

Malgrat que la competència plurilingüe és una competència pròpia de l’àmbit de 
llengües, tot el centre vetlla perquè tot l’alumnat desenvolupi una actitud 
positiva envers la diversitat lingüística i cultural. Igualment, es promou tant a les 

nostres instal·lacions com a fora d’elles que el nostre alumnat participi en horari 
extraescolar en activitats de coneixement oral i escrit d’altres llengües: francès i 
xinès. 

. 
El plurilingüísme ha d’afavorir també el coneixement de diferents realitats socials 

i culturals, i en especial la de l’alumnat procedent de diferents contextos. Per 
tant, el currículum de les diferents àrees de coneixement adoptarà una 
perspectiva intercultural sempre que sigui possible. 

Les competències audiovisual i de tractament de la informació digitals són 
competències bàsiques molt lligades amb la competència comunicativa. Moltes 
activitats comunicatives parteixen o incorporen la utilització de mitjans 

audiovisuals. Per tant, cal vetllar perquè la utilització d’aquestes eines 
contribueixin al desenvolupament de la llengua catalana en concret i de la 

competència comunicativa en general.  
 

 

3.2.  LA LLENGUA CASTELLANA 
 
3.2.1. L’aprenentatge / ensenyament de la llengua castellana 

 
L’ensenyament del castellà té garantida la presència adequada en tot el 

currículum de l’ensenyament, de manera que en acabar l’escolarització tot 
l’alumnat sigui en competent tant a nivell oral com a nivell escrit. 

 

La llengua castellana s’introdueix a nivell oral a partir de primer de primària, 
mentre que l’ensenyament de la llengua escrita es fa de manera sistemàtica en 
el moment en què l’alumnat ja té un cert nivell d’alfabetització en català.  

 
Durant el curs 2013-14 i per tal de millorar l’expressió oral del nostre alumnat  

hem acordat el següent: 
 

 Impartir l’àrea de plàstica en castellà a tota la primària. 
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 Impartir en llengua castellana alguns temes de medi del cicle inicial: 

Primer: “la casa”, “la calle” i “los transportes”. 
Segon: “el barrio” i “los planetes”. 

 

 Introduir més sessions d’expressió oral al cicle mitjà: exposició d’un 
tema lliure, explicació d’una notícia, ... 

 

 Elaboració d’un tema de medi en castellà al cicle superior: 
cinquè: “Las comunidades autónomas”. 
sisè: “Un viaje por Europa”. 

 
 Realitzar, trimestralment, dos textos en castellà i dos en català en el 

taller d’expressió escrita del cicle superior. 
 
El tractament de la llengua castellana segueix el mateix enfocament comunicatiu, 

funcional i constructivista que la llengua catalana. Així, el professorat vetllarà per 
la creació de contextos d’ús comunicatius de la llengua castellana. Aquesta 
creació de contextos i situacions de comunicació reals és d’especial importància 

per tal que les estructures lingüístiques comunes presentades en català puguin 
ser transferides a la llengua castellana.  

 
Atès que el castellà és la llengua  dominant als mitjans de comunicació i en molts 
contextos socials, el centre vetllarà perquè l’alumnat nouvingut, en especial de 

procedència hispana, pugui desenvolupar també una competència lingüística en 
català. Així, cal que les comunicacions regulars amb aquest alumnat es faci en 
llengua catalana, sense oblidar que una llengua s’aprèn a partir del vincle 

emocional amb els parlants d’aquella llengua. 
 

 

3.2.  LA LLENGUA ESTRANGERA 
 

3.3.1 L’aprenentatge / ensenyament de les llengües estrangeres 
 

El centre ha triat la llengua anglesa com a llengua estrangera. Aquesta llengua 

s’introdueix a primer de primària. 
 

L’alumnat de segon a sisè a més de les hores prescrites fa un racó extern 
d’anglès:  

2n: songs and games 

3r: games and computers 
4t: drama and computers 
5è: writing corner 

6è: writing corner 
 

A cicle inicial i cicle mitjà s’imparteixen 2 sessions setmanals. Al cicle superior 
s’imparteixen 3 hores de llengua anglesa a cada curs. A més a més disposem 
d’una auxiliar de conversa una hora setmanal/grup cicle superior . 
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La metodologia d’ensenyament i aprenentatge de la llengua estrangera segueix 
també els mateixos principis psicopedagògics presentats abans: l’enfocament 

comunicatiu – funcional, la concepció constructivista, el tractament integrat de la 
llengua oral i la llengua escrita, etc. Tanmateix, atès que per a les llengües 
estrangeres no existeixen els mateixos contextos d’ús real, cal vetllar 

especialment per la creació de situacions funcionals d’ús d’aquestes llengües.  
 

Amb les primeres edats resulta especialment important que el tractament de la 

llengua estrangera sigui molt vivencial, ja que l’alumnat no és capaç de 
reflexionar de manera sistemàtica sobre els seus usos lingüístics.  
 

Tot i que disposem de llibres de text socialitzats a partir de tercer, es consideren 
un recurs més a emprar pel professorat. 

 
Els materials audiovisuals i la participació en projectes que impliquen un 
intercanvi real amb parlants d’aquesta llengua significa una oportunitat per crear 

contextos funcionals d’ús de la llengua. La correspondència mitjançant cartes i/o 
internet, amb l’intercanvi de vivències que suposa són metodologies que es 
tenen especialment en compte en aquesta àrea. 

 
 

 
3.4. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 
 

3.4.1 Organització dels usos lingüístics 
 
Com ha estat recollit abans, el català, tal i com recull la normativa vigent, és el 

vehicle d’expressió normal en totes les activitats docents i administratives, tant 
les internes com les de projecció externes del centre. Així, és la llengua de 

comunicació habitual amb l’alumnat i amb les famílies, la llengua en què es 
redacten el documents del centre, i la llengua de relació habitual amb tota la 
comunitat educativa i els serveis de suport del centre.  

L’escola té una participació activa en les activitats culturals que organitzen les 
diferents entitats culturals del barri i/o la ciutat per tal d’incentivar l’ús de la 

llengua (activitats centre cívic, Jocs florals districte, etc.) 
 

La direcció del centre vetlla perquè les activitats extraescolars i el servei de 

menjador es desenvolupin en la llengua catalana. Igualment, totes les 
comunicacions amb les famílies, sobretot les escrites, es fan en català, sense 

perjudici de què es pugui fer en altres llengües també per facilitar la comunicació 
sobretot amb les famílies nouvingudes. 
 

 
3.4.2 Plurilingüisme al centre educatiu 

 
L’habilitat d’entendre missatges senzills i de poder-se expressar en diferents 
llengües sobretot a nivell escrit, és a dir, la competència plurilingüe, es també un 

objectiu de l’àmbit de llengües. En conseqüència, el centre vetlla en la seva 
programació per l’organització de situacions comunicatives amb parlants d’altres 
llengües estrangeres. 
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Igualment, com hem recollit abans, el nostre centre pensa que la diversitat 
lingüística és una riquesa immensa de la qual cal tenir-ne cura. Per tant, 

s’intenta que l’alumnat nouvingut conservi i desenvolupi les seves llengües 
d’origen.  

 

Si be la comunicació amb les famílies en general es fa en català, en els casos 
necessaris el centre comptarà amb els serveis de mediació i de traducció 
lingüística que posa a l’abast l’administració per tal de facilitar l’intercanvi i el 

vincle amb les famílies.  
 

 
3.4.3 Alumnat nouvingut 
 

Atès que la competència en llengua catalana resulta fonamental per tal d’accedir 
als aprenentatge i per la integració social i cultural, actualment i donat el nombre 

d’alumnes nouvinguts que tenim podem facilitar els mecanismes de reforç 
necessaris perquè l’alumnat nouvingut aprengui aquesta llengua, tot i que no 

disposem d’aula d’acollida.  
 

Independentment d’aquests reforços, l’aprenentatge de la competència 

comunicativa és responsabilitat de totes les àrees del currículum. Per tant, el 
professorat tindrà en compte estratègies d’atenció a la diversitat que facilitin 

aquest objectiu: grups cooperatius, companys guia, materials adaptats, etc. 
 
Però a més d’aprendre les llengües oficials de Catalunya, l’alumnat nouvingut ha 

de poder comptar amb la possibilitat de poder mantenir i ampliar el coneixement 
oral i escrit de les seves llengües d’origen. Per això, el centre vetllarà perquè en 

activitats extra escolars al centre o a fora d’aquest, l’alumnat nouvingut pugui 
desenvolupar també la seva llengua. 
 

 
3.4.4 Organització dels recursos humans 

 
La distribució dels recursos humans del centre té com a criteri bàsic el 
desenvolupament de les competències bàsiques de tot l’alumnat. Això pot 

comportar mesures com grups flexibles, grups de reforç, desdoblament de grups 
en algunes àrees, etc.  

 
Un dels principals recursos humans del centre és el propi alumnat. Per tant, el 
centre organitza situacions de cooperació i d’interacció entre l’alumnat: fadrins 

de lectura,  treball cooperatiu, tutoria entre iguals, etc. 
 
 

3.4.5 Organització de la programació curricular: 
 

 Per tal de vetllar per la coherència del nostre projecte educatiu, i en 
concret d’aquest projecte lingüístic, el centre disposa de reunions regulars 
d’equips docents (de cicle, de nivell, d’àrea, etc.).  
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 Les estructures lingüístiques comunes es treballen en català però, s’han de 
poder practicar en cadascuna de les llengües d’aprenentatge per a la seva 

transferència i desenvolupament.  
 

 Les coordinacions de l’equip de docents han de possibilitar també el 

seguiment acurat del progrés de l’alumnat. A través d’aquest seguiment 
regular, s’adoptaran els mecanismes i les estratègies d’atenció a la 
diversitat més adequats.  

 
 
3.4.6 Biblioteca 

 
Com que el centre no disposa de biblioteca escolar, des del curs 2011-12 s’ha 

elaborat un projecte de cooperació amb la Biblioteca municipal Fort Pienc per tal 
que l’alumnat participi de manera periòdica en activitats de foment de la lectura i 
la cerca i el tractament de la informació.  

 
 
3.4.7 Projecció del centre 

 
 Les activitats i els materials de projecció externa del centre es faran de 

manera regular en la llengua catalana.  
 
 Per tal que les activitats d’aprenentatge de les llengües parteixin de 

contextos significatius i funcionals, el centre vetlla perquè els projectes de 
treball i les tasques d’aprenentatge tinguin un lligam amb la realitat 
exterior.  

 
 Com a part d’una comunitat social, el centre realitza també activitats de 

projecció externa que permetin conèixer amb major detall el nostre 
projecte educatiu: portes obertes a les famílies, setmana de famílies, blocs 
i portes obertes. 

 
 

3.4.8 Xarxes de comunitats virtuals 

 
Atès que l’aprenentatge de les llengües ha de partir de situacions comunicatives 

reals, aquestes eines representen un ajut profund per a la creació de contextos 
d’ús funcionals. En conseqüència, i tal com recull el nou currículum, les 
competències audiovisual i de tractament de la informació seran dos eixos de 

treball transversals a través de totes les àrees curriculars.  
 
 

 
4. CONCRECIÓ OPERATIVA DEL PROJECTE 

 
El projecte lingüístic forma part del projecte educatiu del centre i representa una 
declaració dels criteris generals adoptats per la nostra comunitat educativa pel 

que fa referència al tractament de les llengües del centre.  
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Com a document marc que és, cal que la seva concreció es faci operativa a 
través d’altres documents del centre, en concret el projecte curricular, les 

programacions d’aula, i les programacions anuals del centre. 
 
 Molts dels criteris que hem recollit en aquest document ja s’han traduït en 

actuacions concretes al centre i representen per tant una realitat del nostre 
centre. Tanmateix, any rere any, cal continuar treballant per tal de fer efectiu el 
desenvolupament de les competències bàsiques de tot l’alumnat. 

 
 La programació de cada any concretarà les actuacions que el centre 
prioritza en relació als criteris recollits en aquest document. Aquestes 

programacions anuals especificaran les actuacions que es preveuen dur a terme, 
amb una proposta de temporització i amb indicadors que han de permetre fer-ne 

el seguiment.   
 
 

 
 
 

 
 

 


