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1. Introducció 
 
El PLC, com a part del Projecte Educatiu de Centre (PEC), és el recull organitzat 
dels acords que sobre les propostes educatives per a l’ensenyament i 
l’aprenentatge de les llengües i la comunicació va elaborant la comunitat educativa. 
 
En els darrers anys s'ha fet palesa la necessitat que el centre s'adeqüi a la realitat 
social que descriu la societat catalana. La reflexió i la sensibilització conjunta de les 
diferents persones que formen part de la comunitat educativa ens ha d'ajudar a 
consolidar la llengua catalana com a llengua d'interrelació i d'aprenentatge. El 
projecte lingüístic del centre, doncs, ha de respondre a la societat plurilingüe en la 
qual ens trobem i ha de tenir una finalitat de cohesió social, ja que des de l'escola 
s'ha de respectar la diversitat cultural i s'ha de garantir la igualtat de condicions 
entre totes les persones. 
 
A l’hora d’elaborar aquest document ha estat necessari revisar tant el perfil de 
l’alumnat com el perfil del professorat del centre, així com el de les persones que 
conformen el grup de personal no docent.  
 
Una revisió conjunta de tota la comunitat educativa ha permès buscar diferents 
actuacions que puguin garantir la plena normalització de la llengua catalana i 
l’aproximació a la cultura catalana en un sentit ampli. 
 
Es pot dir que és un document que vincula a les famílies, a l’alumnat, al professorat 
i al personal no docent del centre amb la finalitat de fer de la llengua catalana 
llengua viva d’ús i de cohesió social. 
 
El projecte Lingüístic de Centre ha de garantir: 
 
• Utilitzar la llengua catalana com a llengua pròpia de Catalunya, normalment com a 
llengua vehicular i d'aprenentatge en totes les activitats internes i externes de la 
comunitat educativa: les activitats orals i escrites, les exposicions del professorat, el 
material didàctic, els llibres de text i les activitats d'aprenentatge han de ser en 
llengua catalana. Així mateix, les reunions, els informes, les comunicacions... han 
de ser també en llengua catalana.  
 
• Establir pautes d'ús lingüístic favorables a la llengua catalana per a tots els 
membres de la comunitat educativa i garantir que totes les activitats administratives 
i les comunicacions entre el centre i l'entorn siguin en llengua catalana.  
 
• Organitzar en el primer cicle de l'educació primària l'aprenentatge de la lectura i 
l'escriptura en català i introduir la llengua castellana al primer curs del cicle inicial. 
  
• Configurar en una sola àrea les dues llengües oficials a Catalunya a fi d'evitar 
repeticions i afavorir la transferència d'aprenentatges entre elles. Per això, es 
garantirà que les estructures lingüístiques comunes, que es faran en català, 
serveixin com a base per a l'aprenentatge de les dues llengües.  
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• Garantir que les metodologies i els agrupaments de l'alumnat afavoreixin les 
interaccions per millorar l'aprenentatge i l'ús de la llengua catalana, potenciant 
activitats d'ús de la llengua no directament relacionades amb l'activitat ordinària 
dels centres.  
 
• Ajustar l'enfocament metodològic de l'ensenyament i l'aprenentatge de les 
llengües castellana i catalana a la realitat sociolingüística de l'alumnat del centre.  
 
• Impartir continguts d'àrees no lingüístiques en llengua anglesa. 
 
• Tenir la funció de garantir el dret de tots els infants de poder fer servir el català i el 
castellà per a finalitats múltiples, de manera oral i escrita assolint, en finalitzar 
l’etapa, una sòlida competència comunicativa en ambdues llengües i comprendre i 
produir missatges orals i escrits en la llengua estrangera que s’imparteix al centre. 
  
 
Seria bo revisar el projecte anualment per revisar els diferents aspectes i poder 
establir criteris de millora en aquells àmbits en els quals es cregui convenient. 
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2. Context sociolingüístic  
 
2.1. Alumnat 
 
La majoria del nostre alumnat coneix la llengua catalana en arribar a l'escola, 
encara que per molts d'ells la llengua familiar és el castellà, un bon nombre de 
l'alumnat procedeix d'escoles bressols de la localitat, per tant han mantingut 
contacte amb aquesta llengua.  
 
El percentatge d'alumnes nouvinguts desconeixedors de la llengua catalana no és 
gaire significatiu; són pocs els alumnes nouvinguts amb què compta el centre. 
Molts d’aquests alumnes que s’hi incorporen han estat escolaritzats en un centre 
educatiu de la nostra comunitat i, per tant, han tingut un primer contacte amb la 
llengua d’ensenyament i aprenentatge. Aquests alumnes que hi arriben 
procedeixen, en la seva majoria, del Magreb, d’alguns països del centre d’Amèrica i 
de Sud-Amèrica, d’Àsia i minoritàriament d’alguns països de la Unió Europea. 
 
En el cas dels alumnes que s’escolaritzen al nostre centre i provenen directament 
del seu país d’origen, és a dir, que no han tingut cap contacte amb la llengua 
catalana, es planifica a nivell individual el tipus de programa lingüístic més adient 
en cada cas per tal que tot l’alumnat tingui coneixement de la llengua que els ha de 
servir per aprendre i comunicar-se. 
 
Val a dir que, tot i que el nostre alumnat és coneixedor en la seva majoria de la 
llengua catalana, durant les activitats d’oci i a l’hora de comunicar-se entre ells 
acostumen a fer servir el castellà.  
 
No obstant això, durant l’horari de menjador i també durant les diferents activitats 
extraescolars que es realitzen al centre és el català la llengua d’interacció i de 
comunicació. 
 
Pel que fa al nivell de competències lingüístiques que els alumnes assoleixen al 
final del nivell educatiu, es pot dir que tot l’alumnat assoleix els mínims lingüístics 
establerts pel Departament d’Educació en les tres llengües que s’introdueixen i es 
treballen durant l’etapa de l’Educació Infantil i de l’Educació Primària; la llengua 
catalana, la llengua castellana i la llengua anglesa (exceptuant aquells alumnes que 
s’incorporen al centre dos anys abans de finalitzar l’escolaritat). 
 
En els resultats obtinguts de les avaluacions externes dels últims cursos es pot 
veure que el grau d’assoliment del nostre alumnat en les tres llengües és més que 
satisfactori. 
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1.2. Entorn  
 
La nostra escola està ubicada en un barri de la perifèria de Cornellà, Almeda, entre 
el centre d’aquesta localitat i l’Hospitalet. Malgrat ésser un barri antic i amb molta 
història al darrera, en els darrers anys ha experimentat molts canvis amb la 
construcció de nous habitatges i noves infrastructures urbanístiques que han fet 
augmentar el nombre d’alumnes que es matriculen al centre. Els nous habitatges van 
comportar un canvi en el perfil d’alumnat que rep el centre; alumnes que venen 
d’escoles bressols i que per tant tenen coneixement de la llengua catalana.  
 
D’altra banda, el perfil de les famílies també ha canviat, ja que la nova població del 
barri es troba en una situació socio-econòmica benestant o, si més no, amb 
possibilitats per afrontar les despeses familiars. 
 
Tenint en compte el perfil de la majoria de les famílies del nostre alumnat, si es 
compara amb les dades de les famílies que es tenien dels antics alumnes, 
s’observen canvis i noves necessitats referents a aquestes famílies: famílies en les 
quals treballen el pare i la mare i en alguns casos veuen la necessitat de portar els 
seus fills/es a l’escola abans de l’horari escolar i d’utilitzar el servei del menjador 
escolar. És per aquest motiu que al centre existeix un servei d’acollida al matí (de 
7,30 hores fins a les 9 hores) i la majoria de les famílies fa ús del servei de menjador 
que cobreix l’horari de 12:30 a 15.  
 
L'entorn sociolingüístic de la nostra escola és un entorn en el qual tenen presència 
tant la llengua catalana com la castellana. Gairebé totes les famílies són 
coneixedores de les dues llengües, no havent cap dificultat de comprensió en les 
comunicacions escrites i explicacions orals que es realitzen des de l'escola en 
llengua catalana.  
 
Sí que caldria constatar que, igual que passa en molts àmbits de la societat, l'ús de 
la llengua catalana no està estès.  Bona part de l’alumnat s’expressa en castellà 
quan ha d’interactuar amb els seus companys, fins i tot en alguns casos en què es té 
la llengua catalana com a llengua d’ús familiar. 
 
Les famílies que formen part de la nostra comunitat educativa són en un percentatge 
molt elevat, castellanoparlants.  
 
Els mestres, en canvi, acostumen a fer servir el català com a llengua d’interrelació 
amb els alumnes, el personal no docent i el conjunt de mestres. 
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3. La llengua catalana, llengua vehicular i d’apren entatge 
 
3.1. La llengua, vehicle de comunicació i de conviv ència.  
 
Seguint el decret 142/2007, de 26 de Juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments de l’educació primària (DOGC n. 4915 – 29/06/2007). 
 

Article 4  

La llengua catalana, eix vertebrador del projecte educatiu 

4.1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, serà utilitzat normalment com a 
llengua vehicular d'ensenyament i aprenentatge i en les activitats internes i externes 
de la comunitat educativa: activitats orals i escrites de l'alumnat i del professorat, 
exposicions del professorat, llibres de text i material didàctic, activitats 
d'aprenentatge i d'avaluació, i comunicacions amb les famílies. 

4.2 L'alumnat té dret a rebre l'ensenyament en català en l'educació primària. També 
tenen el dret i el deure de conèixer amb suficiència oral i escrita el català i el castellà 
en finalitzar l'ensenyament obligatori, sigui quina sigui la seva llengua habitual en 
incorporar-se a l'ensenyament. 

4.3 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 decidida pel centre. 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. 

4.4 Tots els centres han d'elaborar, com a part del projecte educatiu, un projecte 
lingüístic propi, que ha de ser autoritzat pel Departament d'Educació, en el qual 
s'adaptaran els principis generals i la normativa a la realitat sociolingüística de 
l'entorn. 

4.5 El projecte lingüístic establirà pautes d'ús de la llengua catalana per a totes les 
persones membres de la comunitat educativa i garantirà que les comunicacions del 
centre siguin en aquesta llengua. Aquestes pautes d'ús han de possibilitar, alhora, 
adquirir eines i recursos per a implementar canvis per a l'ús d'un llenguatge no 
sexista ni androcèntric. Tanmateix, quan sigui possible amb els mitjans de què 
disposi el centre, s'arbitraran mesures de traducció en una de les llengües d'ús 
familiar per al període d'acollida de les famílies procedents d'altres països. 

4.6 El projecte educatiu dels centres preveurà l'acollida personalitzada de l'alumnat 
nouvingut. En el projecte lingüístic es fixaran criteris perquè aquest alumnat pugui 
continuar o iniciar, si s'escau, el procés d'aprenentatge de la llengua.  

 
4.7 L'alumnat te dret a no ésser separat en centres ni en grups classe diferents per 
raó de llur llengua habitual. 
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Aquest decret es concreta en l’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, en el qual s’estableix: 
 
Article 1 
 
a)  Les dues llengües oficials a Catalunya es configuren en una sola àrea a fi d’evitar 
repeticions i afavorir la transferència d’aprenentatges entre elles. 
 
b)Es garantirà que les estructures lingüístiques comunes, que es faran en català, 
serveixin com a base per a l’aprenentatge de les dues llengües. 
 
c) L’aprenentatge de la lectura i l’escriptura es farà en català. La llengua castellana 
s’introduirà al primer curs del cicle inicial a nivell oral per arribar. Al final del mateix 
cicle a transferir al castellà els aprenentatges assolits. 
 
d) Al llarg de tota l’etapa s’establiran al PLC criteris que permetin reforçar i no repetir 
els elements comuns entre les llengües. 
 
e) Per fer possible aquest PLC les hores de les àrees de llengua es podran distribuir 
entre els cicles de l’etapa respectant la seva assignació horària global, segons 
marqui la normativa vigent. 
 
f) El centre podrà impartir continguts d’àrees no lingüístiques en castellà o en una 
llegua estrangera.  
 
Segons els articles 10, 11, 12 i 16 de la Llei 12/2009 , del 10 de juliol, i l’article 5.1 
del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius, el PLC ha de 
recollir: 
 
- El paper de la llengua catalana com a eix vertebrador d’un projecte educatiu 
plurilingüe. 
- El tractament de les llengües en els espais d’educació formal i no formal del centre. 
- Els aspectes d’organització i de gestió de tinguin repercussions lingüístiques. 
 
El català és la llengua usada en totes les activitats acadèmiques i és l’eina de 
cohesió i integració entre totes les persones del centre. S’han previst mecanismes de 
seguiment i d’avaluació de l’ús del català en totes les activitats. 
 
El nostre centre té el català com a llengua vehicular de les diferents activitats 
d'ensenyament i aprenentatge que es realitzen en horari lectiu.  
 
El centre té consciència clara sobre la necessitat de l’ús del català en la comunicació 
quotidiana i n’impulsa actuacions d’ús entre tota la comunitat educativa. Per tal que 
el català no sigui exclusivament llengua d’aprenentatge, s’intenta que les activitats 
que es porten a terme al centre no relacionades directament amb els continguts 
d’aprenentatge s’utilitzi aquesta llengua per a la comunicació i la convivència.  
 
A l’espai d’acollida, tenint en compte que és un espai que ofereix el centre fora de 
l’horari escolar, el català és la llengua d’ús per a la comunicació amb els alumnes.  
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Es pot dir que aquest mateix ús de la llengua el porten a terme les monitores que 
s’encarreguen de dinamitzar les activitats de menjador que el centre ofereix per a 
aquells alumnes que es queden a dinar a l’escola. Per a les consignes i la 
presentació dels aliments es fa ús del català, de forma que els alumnes que a casa 
tenen el castellà con a llengua d’interrelació poden aprendre i utilitzar bona part del 
vocabulari propi d’aquest àmbit. 
 
També a les activitats extraescolars es demana que la llengua d’ús sigui el català. 
 
Les comunicacions escrites que es fan des de l’escola són en català, tant a les 
famílies com a la resta d’organismes, entitats, empreses... amb els qui es manté 
relació professional. 
 
Les comunicacions a les famílies es faran en català i castellà en cas que en facin 
sol·licitud expressa. 
 
Les reunions de grup es faran en català i ens assegurarem que tothom entén el 
contingut.   
 
A les entrevistes amb les famílies, en principi, es fa servir la llengua catalana per a 
fer el traspàs d’informació de l’alumnat, exceptuant les entrevistes amb aquelles 
famílies que fan palès el seu desconeixement de la llengua catalana i en aquests 
casos els mestres s’expressen en llengua castellana.  
 
En els casos de famílies nouvingudes, que són en un tant per cent molt baix, si no hi 
ha possibilitat d’entendre’s fent ús de les dues llengües oficials, buscarem els 
recursos necessaris per poder disposar de traducció. 
 
En quant als alumnes nouvinguts hi ha un pla d’actuació previst que es recull en el 
Pla d’Acollida del Centre. 
 
 
3.2. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catal ana 
 
3.2.1. Programa d’immersió lingüística  
 
La major part de l’equip docent ha actualitzat les metodologies d’ensenyament de 
segones llengües (PIL). És un projecte compartit per tota la comunitat educativa 
(mares i pares, personal no docent...), a la qual se li informa i se li demana la seva 
col·laboració. 
 
Al nostre centre es va aplicar en la dècada dels 80 un programa d'immersió 
lingüística. En el Projecte Lingüístic, elaborat ja fa uns anys, es reflectien les línies 
base del tractament de les diferents llengües curriculars (català, castellà i anglès). Al 
llarg dels cursos hem anat fent diferents modificacions al projecte lingüístic del centre 
per tal d'anar adaptant-lo a les noves realitats que anaven sorgint. Entenem que 
l'aplicació acurada del nou Projecte Lingüístic resultant a partir d'aquesta diagnosi 
assegurarà l'objectiu final. 
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Val a dir que al nostre centre, des del moment que els alumnes comencen 
l’escolaritat a l’Educació Infantil (P3), la llengua utilitzada pel conjunt de mestres per 
a la comunicació i la transmissió dels continguts d’aprenentatge és la catalana. Això 
suposa que, tant a l’etapa d’Educació Infantil com a l’Etapa d’Educació Primària, 
actualment els alumnes aprenen i poden posar en pràctica el seu coneixement del 
català de forma real i sistemàtica. 
 
 
3.2.2. Llengua oral  
 
Es treballa habitualment la llengua oral en tots els cicles i es treballen les diverses 
modalitats de textos orals (entrevista, conversa, dramatització, argumentació...) tant 
a l’àrea de llengua com a la resta d’àrees. Es treballen els diversos registres de la 
llengua. 
 
A Educació Infantil i Cicle Inicial hi ha un temps destinat al treball de l’expressió oral 
de manera sistemàtica. Mestres i alumnes formen una rotllana per parlar del treball 
del dia, per presentar un conte, per explicar una activitat, per verbalitzar alguna 
experiència important dels infants, per parlar de conflictes, ... és un moment de 
proximitat que afavoreix l’establiment de vincles emocionals entre el grup i l’adult. 
 
Creiem que la competència oral constitueix un factor d’integració social de les 
persones; saber escoltar i saber parlar bé són qualitats imprescindibles per poder 
desenvolupar unes bones relacions personals i socials en els nostres alumnes i 
també els facilitarà un millor aprenentatge i un bon desenvolupament professional al 
llarg de la vida. 
 
Al nostre centre sempre ens ha preocupat l'ús oral de la llengua entre el nostre 
alumnat. En general, tots els nens i nenes tenen un bon domini del català oral, però 
caldrà establir mecanismes que assegurin l'ús d'aquesta llengua en les diverses 
activitats que es realitzen en el centre educatiu. Pensem que expressar-se oralment 
no és només saber utilitzar la llengua en entorns comunicatius personals o propers 
amb l’interlocutor, sinó que cal preparar l’alumnat tant per poder produir un discurs 
individual (presentacions, poesies, lectures en veu alta...), com per poder debatre 
amb altres persones (debats d’aula, assemblees...).  
 
 
 
3.2.3. Llengua escrita  
 
Se segueix l’enfocament metodològic que dóna el currículum. Hi ha un plantejament 
global sobre l’ensenyament de la lectura i l’escriptura que té en compte que és un 
procés complex que cal abordar des de totes les àrees del currículum. Les activitats  
proposades  de  lectura  i  escriptura  tenen uns objectius clars que es  comparteixen 
amb l’alumnat i s’estableixen mecanismes de revisió per millorar cadascuna de les 
dues habilitats. Estan seqüenciades en funció del procés d’ensenyament. 
 
Escriure ha de ser una necessitat i un plaer que serveixi als nens/es per a 
comunicar-se i gaudir a la vegada.  
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L'aprenentatge de la llengua escrita ha estat objecte de molta reflexió per part de tot 
el Claustre de professors al llarg dels darrers cursos, tant en expressió escrita com 
en lectura (ILEC). Gràcies a la formació rebuda i al treball fet, hem aconseguit 
establir una línia de treball que ens està donant bons resultats un any rere l’altre. 
Continuem cada curs però revisant la metodologia emprada per tal que es consolidi 
totalment en la cultura de centre.  
 
L'aprenentatge de l'escriptura comença a l’Educació Infantil (P3, P4 i P5) a partir del 
moment que els infants comencen a tenir un primer contacte amb les lletres i 
aprenen a relacionar alguns noms escrits que els hi resulten familiars amb el món 
que els envolta. En acabar aquesta etapa tots els nens/es saben escriure el seu nom 
en lletra de pal i, majoritàriament, en lletra lligada. A l’hora de començar el Cicle 
Inicial, els alumnes en la seva majoria poden escriure paraules i frases senzilles i 
llegir petits textos, deixant de banda aquells alumnes que puguin presentar NEE, 
dificultats d’aprenentatge o bé alumnes que han estat escolaritzats més tard. 
 
L'escola haurà de fer un seguiment d'aquest procés utilitzant els instruments 
d'avaluació que consideri necessaris en cada moment.  
 
També serà molt important la utilització de recursos i referents adients que ajudin a 
l'alumnat per anar millorant els seus escrits i vetllarem per la funcionalitat d'aquests.  
 
 
3.2.4. Relació llengua oral i llengua escrita  
 
La competència oral constitueix un factor d’integració social de les persones; saber 
escoltar i saber parlar bé són qualitats imprescindibles per poder desenvolupar unes 
bones relacions personals i socials en els nostres alumnes i també els facilitarà un 
millor aprenentatge i un bon desenvolupament professional al llarg de la vida. 
Aquesta competència facilita, a través dels intercanvis amb els altres, l’elaboració i 
l’expressió d’idees, opinions i sentiments, i la construcció del propi pensament. 
L’expressió oral implica el coneixement d’un lèxic, i d’unes estructures 
morfosintàctiques i textuals. Les paraules, amb el seu significat, amb els seus 
matisos i les seves accepcions, i amb les seves característiques morfològiques, 
permeten que el parlant elabori unes oracions que segueixen unes lleis 
organitzatives pròpies de cada llengua. Les frases poden matisar i completar el seu 
significat en organitzar-se en una estructura textual que proporciona una informació 
més complexa.  
Considerem imprescindible el domini de la llengua oral per tal que es pugui 
començar a produir una llengua escrita de qualitat. Per això fomentem els moments 
de parla des de totes les àrees.  
 
Per assegurar una bona transferència entre llengua oral i escrita tota la comunitat 
educativa haurà de procurar transmetre un bon model oral als nostres alumnes.  
 
 
3.2.5. La llengua en les diverses àrees  
 
El claustre considera que assolir un bon nivell d’expressió i comprensió en català és 
responsabilitat del professorat de totes les àrees i s’actua en conseqüència. S’han 
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previst els mecanismes adequats de seguiment i d’avaluació. 
 
La llengua catalana és la llengua d'aprenentatge de totes les àrees a excepció del 
castellà i l'anglès. A l'aula d'informàtica, els mestres fan possible que els alumnes 
coneguin en català els menús i les instruccions relacionades amb el programari, així 
com la seva correlació amb el castellà i l'anglès.  
 
 
 
3.2.6. Continuïtat i coherència entre cicles i nive lls 
 
El centre disposa de documents que concreten aspectes metodològics i organitzatius 
força complets. Aquests documents s’han elaborat participativament i la majoria del 
professorat els aplica. Les programacions i els criteris d’avaluació es revisen 
conjuntament. Es disposa de protocols per fer el traspàs d’una promoció d’alumnes i 
dels acords metodològics quan hi ha un canvi de nivell, cicle o etapa. Hi ha 
coordinació amb els centres de secundària que reben alumnes d’un centre de 
primària, tant del traspàs de la informació de l’alumnat com d’aspectes metodològics. 
Les reunions de coordinació de nivell i les reunions de coordinació entre cicles estan 
planificades d’una manera sistemàtica. El professorat s’organitza en equips 
intercicles per establir línies d’intervenció coherents amb l’alumnat. 
 
Cada inici de curs caldrà assegurar, en l'elaboració de l'horari, continuar mantenint 
les sessions reservades per a les reunions d'intercicles i cicles que assegurin la 
coherència educativa en tots els cicles educatius.  
 
Per tal d’assegurar aquesta coherència entre els cicles s'haurà de continuar 
elaborant una programació vertical que contempli els diferents aspectes de la 
llengua: ortografia, comprensió lectora, expressió escrita, expressió oral, etc. 
 
A més, en el traspàs d’informació de final de curs que els tutors fan anualment es 
transferirà tota la informació que faci referència als aspectes de llengua avaluats. 
 
 
 
 
3.2.7. Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament i nicial de la llengua vehicular 
 
Existeix un pla d’acollida (entès com el conjunt d’actuacions i mesures organitzatives 
i curriculars que un centre posa en marxa per tal de facilitar la incorporació de 
l’alumnat nouvingut), on es recullen i se sistematitzen les actuacions que s’han de 
posar en marxa per facilitar la incorporació de l’alumnat nouvingut. S’han establert 
mecanismes d’avaluació del compliment dels objectius del pla i per actualitzar-lo en 
funció dels canvis que es puguin produir en el centre. Pel que fa a l’aprenentatge 
inicial de la llengua, existeixen mecanismes de coordinació que permeten aplicar 
metodologies de català com la segona llengua i estratègies per facilitar una 
instrucció comprensible de totes les àrees. 
 
El curs 2006-2007 es va consensuar i aprovar el Pla d'Acollida. En aquest document 
es fa esment dels mecanisme establerts per a fer un seguiment de la seva aplicació.
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Actualment aquest pla es troba en revisió. 
 
L'alumnat nouvingut, a partir de primer i en els diferents nivells, rep un reforç a nivell 
individual o en grup reduït per tal d’aprendre i tenir un primer contacte amb la nova 
llengua de relació i d’aprenentatge. Aquest reforç el porten a terme les mestres 
d’Educació Especial dels diferents cicles, ja que el nostre centre no disposa d’aula 
d’acollida. En algun cas, altres mestres que tenen disposició horària també s’han 
encarregat de portar a terme aquesta tasca. 
 
Normalment els alumnes que hi arriben al centre, un cop feta l’avaluació inicial que 
determina el nivell de coneixement de la llengua que tenen els alumnes, surten de 
l’aula per aprendre específicament els continguts de llengua i són agrupats en petits 
grups segons el nivell de llengua avaluat. Per exemple, aquells alumnes que arriben 
al centre amb poc coneixement de la llengua catalana però que han estat 
escolaritzats anteriorment en algun centre de Catalunya, aquests alumnes reben una 
atenció diferent a aquells altres alumnes que, en canvi, no han tingut mai contacte 
amb la llengua que han d’aprendre. 
 
A l'aula ordinària el professorat porta a terme l'ensenyament de les diferents àrees 
en llengua catalana i vetlla per atendre especialment aquests alumnes per tal que 
assoleixin, el més aviat possible, el coneixement de la llengua que els permeti 
entendre les explicacions d’aula i comunicar-se. 
 
En una primera fase, s’ha assegurat un nivell bàsic de llengua catalana de l’alumnat 
nouvingut. Posteriorment s’ha iniciat un ensenyament de la llengua castellana que té 
present el que ja sap l’alumnat de llengua catalana i la presència del castellà en la 
societat.  
 
El conjunt de mestres considera que és molt important el procés inicial de 
socialització, la utilització dels recursos TIC, el treball en grups reduïts o a nivell 
individual i l’adaptació de materials diversos per tal que tingui èxit l’acollida inicial de 
l’alumnat nouvingut. 
 
   

 
 
El centre no disposa d’aula d’acollida, per tant, són les mestres d’Educació Especial 
del centre les persones que col·laboren amb la resta del professorat per establir la 
implementació de metodologies per a l’aprenentatge inicial de la llengua i per facilitar 
una instrucció comprensible en totes les àrees. S’apliquen criteris clars sobre quin ha 
de ser el tractament de les llengües curriculars pel que fa a la seqüència 
d’aprenentatge. 
 
El nostre centre no gaudeix d'aula d'acollida per alumnes nouvinguts desconeixedors 
de les dues llengües, però ja es recullen al Pla d'Acollida del Centre les diferents 
actuacions a realitzar en cada cas.  
 
Els alumnes que desconeixen les dues llengües oficials acostumen a venir del 
Marroc o d’algun país del nord d’Europa. L’avaluació inicial i l’atenció per tal que 
aprenguin la nova llengua es porta a terme de la mateixa manera que en el cas 
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d’alumnes nouvinguts que coneixen una de les llengües oficials. El que sí acostuma 
a ser necessari, en aquests casos, és allargar el temps d’atenció en petit grup fora 
de l’aula ordinària, així com ampliar l’elaboració de material adaptat en les diferents 
àrees.  
 
 
3.2.8. Atenció de la diversitat  
 
El centre, amb la col·laboració dels serveis educatius, ha consolidat els mecanismes 
organitzatius, curriculars i pedagògics per atendre la diversitat de l’alumnat. Dins 
d’aquests mecanismes, en tenen en compte estratègies que fan referència a la 
participació de l’alumnat en el seu propi aprenentatge, a la col·laboració entre iguals 
i a l’ús de materials multinivells. Existeixen espais de reflexió per adequar aquests 
mecanismes a la realitat canviant del centre. 
 
Durant el curs 07/08 es van establir els mecanismes de reflexió per anar adequant 
els mecanismes a la realitat canviant amb la creació de la Comissió d'Atenció a la 
Diversitat que periòdicament es reuneix. En aquesta comissió, principalment, es 
valora el procés d’aprenentatge d’aquells alumnes que presenten NEE o bé 
dificultats d’aprenentatge generalitzades.  Es tracta de portar a terme un seguiment 
d’aquelles actuacions que porta a terme al centre per tal d’assegurar que tots els 
alumnes assoleixen els continguts de forma adequada. 
 
Es té present que, a l’aula, els diferents mestres que hi intervenen han d’atendre la 
diversitat de l’alumnat. Han de buscar recursos i actuacions de millora que 
garanteixin, en tots/es els/les alumnes, l’adquisició d’un coneixement de la llengua 
adequat. Els diferents estils d’aprenentatge, així com les característiques personals 
de cada alumne, han de ser el punt de partida a l’hora d’organitzar activitats 
d’aprenentatge coherents i adaptades a cada nivell. 
 
 
3.2.9. Activitats d’incentivació de l’ús de la llen gua 
 
L’organització de la programació curricular i l’avaluació per potenciar l’ús del català i 
l’organització també d’activitats puntuals d’incentivació de  la  llengua milloren   
progressivament gràcies al seguiment acurat que se’n fa. 
 
Dins la programació anual queden reflectides diferents activitats previstes per tal 
d'incentivar l'ús de la llengua i en finalitzar el curs se'n fa l'avaluació corresponent, 
acordant, si és el cas, propostes de millora.  
 
A més a més de les activitats programades en els diferents nivells, la interacció oral 
a l’aula es fa en llengua catalana, així com la tutoria. 
 
La celebració de les festes populars (la tardor, el Nadal, el carnestoltes, Sant Jordi, 
etc) dóna lloc a la creació d’espais i diferents activitats escolars on s’aprèn el 
vocabulari i les tradicions típiques de Catalunya.  
 
Altres activitats realitzades a l’escola i que s’imparteixen en català són les següents: 
activitats de teatre i música a l’escola organitzades pel Departament d’Educació de 
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l’Ajuntament, dia de la Pau, Seguretat Vial, Jornades Esportives, Jocs Florals, 
sortides culturals diverses, etc. 
 
3.2.10. Avaluació del coneixement de la llengua  
 
S’aplica l’avaluació com una part del procés d’ensenyament aprenentatge que, en 
part, ha de servir per responsabilitzar l’alumnat del seu propi aprenentatge. 
Existeixen indicadors i mecanismes de seguiment, que inclouen l’ús de la llengua, 
per coordinar l’aplicació dels criteris d’avaluació al llarg dels cursos que a més són 
elements de reflexió per prendre decisions en relació amb l’organització del 
currículum i els enfocaments metodològics. S’avaluen les competències relacionades
amb totes les en contextos comunicatius i de treball per tasques, sense prioritzar el 
moment de l’avaluació final. 
 
L'avaluació contínua de la tasca educativa ha estat i és una de les prioritats del 
professorat del Centre i per tant es tenen establerts mecanismes que garanteixen 
aquesta avaluació i reflexió.  
 
Per tal d’avaluar el coneixement de la llengua de l’alumnat de forma lineal i 
continuada, es passen diferents proves d’avaluació. A l’etapa de l’Educació Infantil 
es passen, a P5, unes proves que avaluen la competència lingüística en llengua 
escrita dels alumnes. Es valoren un seguit d’ítems fonamentats en els principis 
constructivistes del plantejament Teberosky de l’adquisició de la lectoescriptura. 
D’aquesta manera s’obté un perfil general del coneixement que ha adquirit l’alumnat 
a nivell d’expressió escrita en llengua catalana. 
 
D’altra banda, a partir de primer del Cicle Inicial i fins a sisè es passen les proves 
ACL  (Avaluació de la Comprensió Lectora).  Aquestes  proves  es  passen a tots els  
alumnes a l’inici del curs (excepte a 1r) i també a final de curs per tal de comparar 
els resultats obtinguts i valorar la progressió en l’aprenentatge i el domini de la 
comprensió lectora.  
 
Tenim dissenyades també unes proves internes d’avaluació tant de la Comprensió 
Oral com de la Comprensió Lectora. 
 
Cal afegir a aquestes proves les proves de Competències bàsiques que fa arribar el 
Departament d’Educació per tal d’avaluar, entre d’altres competències, la 
comprensió oral i escrita,  així com l’expressió oral i escrita en llengua catalana i 
castellana. 
 
 
3.2.11. Materials didàctics  
 
S’apliquen criteris explícits i compartits per a la selecció de llibres de text i per a la 
adaptació i/o creació de materials didàctics per atendre la diversitat de necessitats 
d’aprenentatge i per als materials que es consideren complementaris (diccionaris, 
textos reals, recursos audiovisuals...). Es fa un seguiment de l’elaboració de la 
seqüència didàctica per al tractament de la dimensió literària, que té força continuïtat 
al llarg de tota l’etapa, i se segueixen criteris sobre quin ha de ser el tractament 
didàctic de la dimensió literària. 
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A l'escola utilitzem llibres de text i diccionaris publicats per diverses editorials. 
Caldrà, doncs, intentar que mantinguin una coherència metodològica, especialment 
en els nivells que suposen canvi de cicle.  
 
També és fonamental l'ús correcte dels recursos TIC per a l'edició dels treballs 
realitzats pels alumnes.  
 
Disposem d’un Pla de Lectura de Centre (PLEC) elaborat a partir de la formació 
PUNTEDU que es va fer ja fa uns anys, que conjuntament amb les accions 
acordades després de la formació ILEC, fomenten la lectura tant per plaer com per 
aprendre. La Biblioteca té també un paper important en el foment de lectura i en els 
últims anys s’ha fet una forta inversió tant econòmica com de temps dedicat per a 
tenir-la en unes condicions d’ús perfectes i amb un fons força ampli. 
 
 
3.3. El català, llengua vertebradora d’un projecte plurilingüe  
 
El centre ha aplicat de manera continuada un criteri de desenvolupament del 
programari i dels suports digitals que produeix basat en la priorització de la llengua 
vehicular i, en conseqüència, hi ha adaptat plenament les eines digitals amb què 
treballa. 
 
Al llarg dels darrers cursos hem treballat per tal que l'ús de les noves tecnologies a 
cada àrea educativa sigui una constant. 
 
El centre treballa explícitament els usos lingüístics de l’alumnat, ja que la dimensió 
plurilingüe i intercultural del currículum planteja continguts relacionats amb els usos 
socials en un context multilingüe com és el de Catalunya. A part del professorat de 
llengua, s’hi sent implicat tot l’equip docent. 
 
A partir del consens de tot el Claustre es treballa per fer que des de totes les àrees 
l'ús de la llengua catalana sigui l'habitual. 
 
El centre treballa explícitament la diversitat lingüística i l’aprofita clarament per 
formar parlants plurilingües i interculturals. Es tracta d’activitats consensuades per tot 
l’equip docent. 
 
Cada curs escolar, el centre, al seu Pla Anual, acorda diferents activitats que 
afavoreixin el coneixement de la diversitat lingüística del centre i, per tant, camina 
cap a l'objectiu de fer alumnes plurilingües.   
 
Al centre es reconeix i valora la llengua d’origen de l’alumnat. Els equips docents 
tenen present la interdependència lingüística i l’assoliment de les competències 
comunes per millorar l’aprenentatge. S’han previst estratègies d’avaluació i 
seguiment i es tenen en compte.  
 
Partint del respecte a totes les llengües, des de l'escola es treballa per l'assoliment 
per part del nostre alumnat de les competències comunes que li assegurin un bon 
domini de la llengua. 
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4. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua castell ana 
 
4.1. Introducció de la llengua castellana 
 
Es té en compte la realitat sociolingüística de l’alumnat. Hi ha continuïtat i coherència 
metodològica entre el que es fa en català i el que es fa en castellà, es té clar que 
l’objectiu final és que l’alumnat tingui el mateix nivell de llengua catalana que de 
llengua castellana. 
 
Tenint en compte el context sociolingüístic de l'alumnat d'aquesta escola, observem 
que la llengua que utilitzen oralment és el castellà, per tant el seu nivell ora en 
aquest aspecte és més alt que el català. Per fer els horaris tenim en compte la 
normativa vigent i fem les 1050 hores mínimes que estableix el currículum de 
primària per les dues llengües, castellà i català, assegurant-nos que els resultats 
dels aprenentatges dels nostres alumnes siguin equitatius en ambdues llengües. Així 
ho demostren els resultats de les proves d’avaluació externa, on es pot veure que el 
nivell dels nostres alumnes és semblant en totes dues.  
 
La introducció de la llengua castellana es fa a partir de primer curs de cicle inicial
amb dues sessions setmanals. A primer es treballa bàsicament l’expressió oral, la 
comprensió lectora i la iniciació a la llengua escrita. A partir de segon s’amplien els 
aprenentatges assolits. A partir de tercer es dediquen 3 sessions setmanals. 
 
Segons la normativa de començament de curs els centres hauran de:  
 
- Organitzar en el primer cicle de l'educació primària l'aprenentatge de la lectura i 
l'escriptura en català i introduir la llengua castellana al primer curs del cicle inicial a 
nivell oral per arribar, al final d'aquest cicle, a transferir al castellà els aprenentatges 
assolits. 
 
- Configurar en una sola àrea les dues llengües oficials a Catalunya a fi d'evitar 
repeticions i afavorir la transferència d'aprenentatges entre elles. Per això, es 
garantirà que les estructures lingüístiques comunes, que es faran en català, serveixin 
com a base per a l’aprenentatge de les dues llengües. Al llarg de tota l'etapa 
s'establiran en el projecte lingüístic criteris que permetin reforçar i no repetir els 
elements comuns. 
 
Per tal que l'alumnat identifiqui una persona amb una llengua i no hi hagi 
interferències es procura que el mestre o la mestra de castellà sigui sempre una 
persona diferent del tutor o la tutora. 
 
4.2. Llengua oral  
 
Es treballa habitualment la llengua oral en tots els cicles i es treballen les diverses 
modalitats de textos orals (entrevista, conversa, dramatització, argumentació....). 
 
En aquesta escola es treballa el castellà oral a tots els cicles de primària ja que 
pensem que és un aspecte primordial per desenvolupar-se a la societat. 
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L'aprenentatge i ús de la llengua castellana es fa a partir d'activitats que incorporen 
les diverses modalitats i els diversos registres d'aquesta. L'alumnat d'aquesta escola  
 
porta una bona base de castellà oral ja que es parla majoritàriament al barri.  
 
El professorat de castellà haurà de procurar transmetre un model correcte de la 
utilització d'aquesta llengua.  
 
Serà molt important treballar la lectura en veu alta i la interacció oral entre els 
alumnes i el professorat.  
 
4.3. Llengua escrita 
 
Se segueix l’enfocament metodològic que dóna el currículum. Hi ha un plantejament 
global sobre l’ensenyament de la lectura i l’escriptura que té en compte que és un 
procés complex. Les activitats que es proposen de lectura i escriptura estan lligats 
als temes que curriculars i a activitats relacionades amb temes actuals d'aquell 
moment en concret  (celebracions especials, sortides, etc...). Sempre s’estableixen 
mecanismes de revisió per millorar cadascuna de les dues habilitats. Previament el 
mestre corregeix la gramàtica i l'ortografia. Després l'alumne ho llegeix en veu alta 
per a tots.  
 
La programació haurà d'anar lligada a la de llengua catalana, tenint molt en compte 
que no es repeteixin sistemàticament els continguts. 
 
Procurarem que els escrits realitzats en castellà siguin funcionals i que tinguin una 
temàtica diferenciada dels que es redactin en català. 
 
Es diferenciaran els continguts de les dues llengües per tal d’evitar inferències entre 
elles. Serà convenient separar contextos a fi de facilitar la distinció i el model 
d’ambdues llengües. 
 
A més del llibre de text s'utilitza material d'ampliació en els diferents cicles. Caldrà 
insistir més en el treball de l’ortografia diferenciada respecte al català (ny, s, q, “i” en 
comptes d' “y”, articles davant de noms propis de persona) ja que és la llengua que 
estan acostumats a escriure, així com en fer redaccions elaborades; per tot això es 
proposa potenciar la lectura (en llengua castellana) i es demanarà textos escrits en 
diferents suports (informàtics, cartells, guions, construcció de jocs, elements de 
plàstica, etc.) per augmentar la motivació, l'atenció, l'ortografia i millorar la 
presentació. 
 
4.4. Activitats d’ús  
 
Puntualment hi ha activitats d’incentivació de la llengua castellana, consensuades 
per l’equip docent. Sovint les elabora el docent de llengua castellana. 
 
Als diferents cicles s'utilitzen les TIC per reforçar alguns aprenentatges de la llengua 
castellana, tot i que aquestes activitats es plantegen puntualment.  Es potenciarà l’ús 
de les TIC en aquesta àrea, així com de la música com a instrument per 
escriure/omplir textos.  
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5.  Altres llengües 
 
5.1. Llengua anglesa 
 
5.1.1. Estratègies generals per a l’assoliment de l ’objectiu de l’etapa 
 
L'alumnat, en acabar l'etapa, ha de conèixer la llengua anglesa per tal d’esdevenir 
usuaris i aprenents capaços de comunicar-se i accedir al coneixement en un entorn 
plurilingüe i pluricultural. El tractament de l'anglès s'inicia a l’Educació Infantil. Des 
del curs 2007-2008, amb l’aprovació per part del Departament d’un projecte 
experimental de llengües estrangeres (PELE) s’imparteixen blocs de continguts 
d’àrees no lingüístiques en anglès, seguint la metodologia AICLE, que permet a 
l'alumnat desenvolupar un procés cognitiu a la vegada que interioritza l'idioma.
Actualment impartim l’àrea de llengua anglesa des de P3. 
 
5.1.1.1. Desplegament del currículum 
 
El centre estableix criteris perquè la programació s’estructuri a partir d’activitats 
d’aprenentatge que són rellevants i globals, que integren reptes lingüístics i cognitius 
que condueixen a un producte final. Aquestes activitats  requereixen l’ús de la llengua 
estrangera i tenen una estructura seqüencial de construcció del coneixement. Per al 
seu desenvolupament es preveuen agrupaments de diversa tipologia (individual, 
parelles, grups) i es fa una reflexió sobre el procés i el resultat final. El centre concreta 
anualment les mesures que es prenen per assegurar aquets resultats: una distribució 
coherent de continguts, la creació de contextos d’ús de la llengua i la resposta als 
diferents estils d’aprenentatge. Cal dir que se’n fa un seguiment de tot aquest procés. 
 
També s’assegura una distribució coherent i progressiva del currículum al llarg de
l'etapa, amb un tractament cíclic dels conceptes, variant els contextos d’ús d’acord 
amb l’etapa madurativa i les necessitats de l’alumnat. És per això que la nostra 
actuació varia cada cicle: 
 
- A Educació Infantil (P4-P5) es desdoblaran, mentre disposem dels recursos 

humans necessaris, les sessions de llengua anglesa, per tal de potenciar la 
comunicació oral. A P-3 la tutora acompanyarà a l’especialista d’anglès. Es 
treballa la llengua a través de contes, cançons i jocs. 

- A Cicle Inicial es desdoblarà com a mínim una de les sessions de llengua 
anglesa (depenent dels recursos humans disponibles). Algunes  sessions es 
dediquen a fer un taller o “workshop” per explicar històries. Al final de cada 
unitat de programació es realitzen activitats TIC amb l’ús dels portàtils per tal 
de reforçar i ampliar els continguts d’una manera motivadora per l’alumnat. 

- A Cicle Mitjà i Superior, es fa una sessió setmanal desdoblada de racons 
d’autoaprenentatge en un aula d’espais diversificats, que inclou l’ús de les TIC i 
que permet desenvolupar l’aprenentatge autònom de l’alumnat, tenint en 
compte els diferents learning styles.  

- Es desenvolupen continguts d’àrees no lingüístiques en llengua anglesa
(ambient d’aprenentatge de Games al cicle inicial, Arts and Crafts al cicle mitjà, 
Science al cicle superior,  i Dance a tota la primària..). 
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5.1.1.2. Metodologia 
 
El professorat de llengües estrangeres ha consensuat que el desenvolupament de la 
competència lingüística implica la capacitat d’utilitzar els coneixements i habilitats, de 
manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la 
intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la 
comprensió, la reflexió i el discerniment, tenint en compte la dimensió social de cada 
situació. 
 
El centre vetlla perquè l'enfocament emprat en l'aprenentatge i ús de les llengües 
estrangeres inclogui oportunitats perquè l'alumnat adquireixi habilitats lingüístiques, 
amb especial èmfasi en la competència oral als primers estadis. Tot això es fa per tal 
de contribuir al desenvolupament cognitiu de l'alumnat i ajudar-los a esdevenir 
progressivament autònoms per poder continuar aprenent a treballar en col·laboració, 
tot respectant la diferència. 
 
5.1.1.3. Materials didàctics per a l’aprenentatge d e la llengua estrangera 
 
Periòdicament es revisen els llibres de text i els materials didàctics que es faran 
servir el curs següent segons les necessitats de l’alumnat. Es preveuen materials 
que serveixin per a l’ampliació dels coneixements. 
 
El centre estableix uns criteris de coherència i continuïtat per a la tria de materials 
didàctics i vetlla per donar oportunitats a l'alumnat per a l'accés a recursos 
addicionals variats que afavoreixen l'atenció a la diversitat.  
 
5.1.1.4. Recursos tecnològics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera 
 
El centre entén que la utilització dels recursos tecnològics permet atendre la 
diversitat de l’alumnat i n’explora noves possibilitats. 
 
El centre assegura la presència dels recursos TIC, TAC i audiovisuals en 
l'aprenentatge de la llengua estrangera com a mitjà d'accés a material divers i 
autèntic, per atendre els diferents estils i ritmes d'aprenentatge de l'alumnat, per la 
vàlua afegida que aquestes eines tenen en el desenvolupament d'estratègies per al 
tractament de la informació, per diversificar els models lingüístics presents a l'aula i 
per a la difusió dels resultats de les tasques d'aprenentatge.  
 
La metodologia emprada als racons d’autoaprenentatge potencia l’ús d’aquests 
recursos tecnològics.  
 
5.1.1.5. L’ús de la llengua estrangera a l’aula 
 
L’aula de llengua estrangera és un espai d'immersió en la llengua d'aprenentatge 
entenent  que  aquest  espai  és la millor garantia per oferir oportunitats d'ús real i de 
contacte amb la llengua d'aprenentatge. Per tant, el professorat utilitza aquesta 
llengua com l'habitual en les interaccions (formals i informals) amb els alumnes, 
vetllant sempre per establir un clima favorable en què l’alumnat se senti segur i 
estimulat  per  anar  utilitzant-la  progressivament. El  centre  planificarà  activitats 
en anglès, fora de l’aula: sortides al teatre, colònies d’immersió, cançons al concert 
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de Nadal... 

 
5.1.2. Estratègies d’ampliació de l’oferta de lleng ües estrangeres. 
 
5.1.2.1. Avançament de l’aprenentatge de la llengua  estrangera 
 
El Departament d’Ensenyament ens va aprovar un nou PELE pel període 2010-2013 
per a l’avançament de l’aprenentatge de la llengua anglesa a partir de P-4. Un cop 
finalitzat i consolidat el projecte, el curs 2013-2014 es va establir l’avançament de 
l’aprenentatge d’aquesta llengua a P-3. 
 
5.1.2.2. Aprenentatge integrat de continguts i llen gua estrangera 
 
El centre, dintre de les seves possibilitats, planificarà i aplicarà la impartició de blocs 
de continguts curriculars en anglès en diferents àrees del currículum, seguint la 
metodologia AICLE, per tal de facilitar la compleció de les tasques i assegurar 
l'aprenentatge de continguts. El centre vetllarà perquè les persones encarregades de 
l'experiència tinguin la formació i la competència lingüística adequades.  
 
Així des del curs 2007-2008, amb l’aprovació del PELE s’ha anat incorporant 
l’aprenentatge de l’anglès des de diferents àrees. Així actualment, com s’ha dit 
abans es desenvolupen continguts d’àrees no lingüístiques en llengua anglesa.  
 
Actualment tenim també un conveni signat amb una universitat. Durant el curs rebem 
estudiants americans en pràctiques que donen suport oral als nostres alumnes. 
 
 
5.1.3. Projectes i programes plurilingües 
 
El centre potencia l’intercanvi d’experiències amb escoles d’altres nacionalitats per 
tal d’afavorir un intercanvi de cultures entre els nostres alumnes i els alumnes 
d’altres països. 
 
5.2. Llengües complementàries procedents de la nova  immigració 
 
El centre no té prevista la realització de classes de llengua d’origen en horari 
extraescolar, però en fa un ús simbòlic i s’utilitzen per treballar la dimensió plurilingüe 
i intercultural del currículum tot potenciant actituds receptives cap a les persones que 
parlen altres llengües. 
 
Entenem l'escola com un espai de convivència, amb capacitat per genera noves 
complicitats i de sumar tot allò que tenen de positiu totes les cultures, on sigui 
possible que l'alumnat d’origen estranger pugui construir, com a ciutadà i ciutadana 
d'aquest país, una nova identitat compartida i no excloent que, en cap moment, 
impliqui la renúncia al bagatge lingüístic i cultural de cadascú. Una de les línies 
d'actuació és facilitar que tot l'alumnat pugui conèixer les cultures i llengües d'origen, 
com una manera més de bagatge cultural i lingüístic que ens aporten a la nostra 
societat, fet que també farà possible una millor acollida i una més gran cohesió 
social. Es concretarà a través de setmanes culturals, concert de Nadal... 
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6. Organització i gestió 
 
6.1. Organització dels usos lingüístics 
 
6.1.1. Llengua del centre 
 
La llengua vehicular del centre serà la llengua catalana, tot i que en alguns casos de 
famílies nouvingudes es tindran en compte les possibles dificultats que hi puguin 
presentar aquestes famílies en la comprensió oral del català. En casos concrets 
s’utilitzarà el castellà com a llengua d’intercanvi amb les famílies. 
 
 
6.1.2. Documents de centre 
 
Tots els documents de centre, a nivell intern, i els documents que es fan arribar als 
mestres i a les famílies es farà en català, tenint en compte que en alguns casos pot 
ser necessari recórrer al Servei de Traducció. 
 
 
6.1.3. Ús no sexista del llenguatge 
 
Es procurarà que el llenguatge utilitzat no discrimini a cap persona per raons de 
sexe, utilitzant mots genèrics (alumnat, professorat) o la introducció dels dos (amics i 
amigues), etc. 
 
 
6.1.4. Comunicació externa 
 
Tots els comunicats amb les institucions es faran en català. 
 
 
6.1.5. Llengua de relació amb famílies 
 
En les reunions generals de principi de curs s'utilitzarà el català com a llengua de 
comunicació, tot respectant les diferents formes de comunicar-se de les famílies. En 
quant a les reunions individuals, s'utilitzarà preferentment el català, però també el 
castellà si la utilització de la primera llengua interfereix negativament en la 
comunicació. A més, en el cas de famílies nouvingudes, es facilitarà el servei de 
traducció quan calgui. 
 
 
6.2. Plurilingüisme al centre educatiu 
 
Entenem que el plurilingüisme de la comunitat educativa ha de ser un element 
d'enriquiment de tots els components d'una nova societat. Això vol dir que el 
respecte vers als altres ha de ser l'actitud que presidirà totes les nostres actuacions.  
 
En el cas de famílies nouvingudes que no coneguin cap de les dues l’escola 
sol·licitarà els serveis de mediació lingüística necessaris per comunicar-se amb elles. 
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6.3. Alumnat nouvingut  
 
El centre recull al Pla d'Acollida de l'alumnat nouvingut el conjunt d'actuacions que 
els diferents mestres porten a la pràctica per facilitar l'adaptació dels alumnes que 
s'incorporen al centre i que no tenen coneixement de la llengua catalana. Quan un 
alumne arriba al centre, es prioritza l'atenció individualitzada o en petit grup per tal 
d’oferir una formació lingüística que faciliti la comunicació i la comprensió dels 
diferents continguts d'aprenentatge.  
 
Des del primer moment de l'arribada s'utilitza el català com a llengua d'intercanvi i 
d'aprenentatge i s'utilitzen els diferents recursos materials i personals que el centre 
té a l'abast per tal que els alumnes que arriben aprenguin ràpidament la llengua 
catalana.  
 
El professorat d'Educació Especial, juntament amb els tutors i les turores i l’equip de 
mestres del cicle, decideixen el nombre de sessions individuals fora de l'aula per tal 
de dur a terme un treball sistemàtic de la nova llengua, així com els ajuts i els 
materials que seran necessaris a l'aula. 
 
 
6.4. Organització de la programació curricular 
 
6.4.1. Coordinació cicles i nivells  
 
Actualment hi ha dues sessions a la setmana on es reuneixen els equips de mestres 
de cada cicle. En aquestes reunions els coordinadors de cicle informen a la resta de 
mestres del cicle dels acords presos prèviament a les reunions d’intercicle, i es 
comenten tots aquells aspectes que tenen a veure amb la pràctica docent i amb 
l’avaluació dels alumnes. 
 
Tanmateix, un cop a la setmana els tutors d’un mateix nivell es reuneixen per 
realitzar les programacions setmanals corresponents així com per cercar materials i 
organitzar diferents activitats d’aula. 
 
 
6.4.2. Estructures lingüístiques comunes 
 
L'escola és conscient de la importància de les estructures lingüístiques comunes. 
Per aquest motiu, utilitza el català com a base de l'aprenentatge de les diferents 
estructures i, encara que les altres llengües també incideixen sobres aquestes, 
s'evita repetir el treball ja fet provant d'aconseguir una transversalitat al llarg de les 
diferents etapes. Per tal de dur a terme aquestes actuacions es fan reunions de 
nivell, cicles i intercicles. A partir d'ara, volem aprofundir en la manera de fer-ho per 
tal d'obtenir, cada dia més, una millora en les competències dels nostres alumnes. 
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6.4.3. Projectes d’innovació  
 
Tal i com ja s’ha fet esment a l’apartat 2.3 en relació a les llengües estrangeres, el 
centre està portant a terme un projecte d’anglès on es fa ús de la llengua anglesa 
per a impartir part dels continguts de l’àrea de medi natural i social al cicle superior. 
 
Per tal de dur a terme aquest projecte d’anglès, cal dir que ha estat necessari tot un 
desplegament de recursos humans i materials, s’està desenvolupant actualment i es 
revisarà a final de curs. 
 
El centre està obert a participar en aquells projectes d’innovació que es convoquin 
per l’administració pertinent, d’acord amb el seu projecte educatiu. 
 
 
6.5. Biblioteca escolar 
 
L’escola disposa d’una nova biblioteca a la qual tenen accés tots els alumnes. A 
més, EI i CI disposen d’una biblioteca d’aula. Tant una com l’altra tenen com objectiu 
fomentar la lectura, el treball de cerca i recolzar les diferents àrees del currículum. 
 
 
6.5.1 Accés i ús de la informació 
 
Caldrà potenciar l'ús de les TIC a les diferents àrees del currículum i elaborar un 
document d'acords de criteris de cerca i tractament de la informació seqüencials per 
cicles. També inscriure la lectura d'investigació en el nucli de totes les activitats de la 
classe, tal com consta en el nostre projecte de la Biblioteca. 
 
 
6.5.2. Pla de lectura de centre 
 
El centre disposa d’un pla de lectura que es concreta de maneres diverses a cada 
cicle: 
 
- A Educació Infantil  la biblioteca s’utilitza com a recurs pedagògic per 

treballar l’expressió oral, comprensió lectora i  dinamitzar els projectes d’aula. 
També es realitzen altres activitats com anar a mirar contes quan els 
alumnes han acabat les feines amb l’objectiu que reconeixin paraules o 
llegeixin els petits textos (això a finals de P4 i P5) o simplement per anar a 
gaudir de les il·lustracions. A més a més, a partir del segon trimestre a P5 es 
realitza el préstec setmanal  de contes. Se l’ emporten el divendres per 
poder-lo llegir, mirar i compartir amb la família. 

 
- A Cicle Inicial  amb l’objectiu de fomentar la lectura i immergir a les famílies  

per tal que col·laborin per crear el gust per la lectura dels seus fills/es, es 
realitza el préstec setmanal d’un llibre d’imaginació de la biblioteca de la 
classe. Quan el tornen se’ls fa fer una fitxa sobre el llibre que han llegit. 
També es realitza el préstec dels llibres de la maleta del PLOC.Diàriament, 
quan  acaben  les  feines  poden  agafar  llibres  de la  biblioteca de l’aula per 
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mirar o llegir-los. Durant tot el curs, un cop per setmana es realitza l’activitat 
de l’apadrinament lector amb els alumnes de 1r i 6è de primària. 

 
- Als Cicles Mitjà i Superior s’estableix un horari per la utilització de la 

biblioteca/medioteca  dins l’horari lectiu perquè puguin accedir tots els grups 
d’alumnes per fer activitats de consulta, estudi i animació lectora. Durant tot 
el curs  es realitza el préstec dels llibres d’imaginació de la biblioteca escolar. 
També es  realitza el préstec de la maleta  del projecte PLOC. Els alumnes 
de 6è realitzen durant tot el curs, un cop per setmana l’apadrinament lector 
dirigit al alumnes de primer. Aquesta activitat, a més a més de dinatmitzar la 
lectura es treballen altres objectius com fomentar la convivència, educar en la 
responsabilitat i compromís, treballar la cooperació entre els cicles i ampliar 
els espais de comunicació oral entre els infants en la llengua vehicular de 
l’escola. 

 
 
6.6. Projecció del centre 
 
6.6.1. Pàgina web del centre 
 
La pàgina web ha de ser una eina de comunicació entre l'escola, les famílies i 
l'alumnat. A la pàgina web del centre es penjaran les informacions que vol 
transmetre l'escola, habituant d'aquesta manera a les famílies a la seva consulta. 
També pretenem que sigui una eina on els alumnes es trobin recursos que puguin 
complementar els seus aprenentatges. 
 
A més, hi ha un apartat de documentació on pengem els documents de 
funcionament i que es poden consultar i/o descarregar: models d’autorització, 
calendari escolar, NOFC, projecte de direcció, Programació General de Centre, ... 
 
Caldrà una actualització periòdica i sistemàtica de la informació que conté la pàgina 
per tal que aquesta s’ajusti a la realitat escolar en cada moment. 
 
Per poder fer aquestes tasques, hi ha una comissió d’informàtica que es troba un 
cop a la setmana i un coordinador que disposa d’hores per poder donar 
 
L’adreça de la pàgina web del centre és la següent: 

 http//:www.dolorsalmeda.com   

 
6.6.2. Informatiu/Revista 
 
Cada mes editem digitalment un informatiu que recull les activitats més destacades de 
cada nivell/cicle. L’AMPA també disposa de la seva secció. Aquest informatiu s’envia 
a totes les famílies per mail. 
 
Val a dir que cada any, amb motiu de la diada de Sant Jordi, es crea una revista on es 
recullen els dibuixos i els poemes dels alumnes guanyadors al concurs de Jocs 
Florals que es realitza a l’escola. Participen tots/es els/les alumnes i guanya un/a en 
cada grup.  



 
         Escola Dolors Almeda                                                                                     PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE                                   
                                                                                                                        

         26 

 
7.- Marc legal 

 
 
- Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es deteminen el procediment i els 
documents i requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària (DOGC 
num. 7148, de 23.6.2016). 
 
- Decret 119/2015. De 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’Educació 
primària (DOGC num. 7477, de 19.10. 2017) 
 
- Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius: article 5.1. 
 
- Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (LEC): títol II, del règim lingüístic del 
sistema educatiu de Catalunya, articles del 9 al 18 (DOGC núm. 5422, de 16.7.2009) 
 
- l’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 
 
- Decret 142/2007, de 26 de Juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments de l’educació primària (DOGC n. 4915 – 29/06/2007). 
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