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PROJECTE LINGÜÍSTIC 
  
 

Tractament de la llengua catalana 

La llengua vehicular del centre a tots els nivells és el català. 

El català és la llengua de la comunitat escolar; la llengua amb què l'escola es comunica 
amb l'administració; la llengua de comunicació amb els pares; la llengua de l'activitat 
docent, tret de la classe d'altres llengües; la llengua del claustre i de qualsevol altra 
reunió dins del centre. 

A l'educació infantil s’inicia el procés de la lectura i escriptura. 

Al cicle inicial de primària es completa el procés de lectoescriptura a primer i a segon 
s’ha d’haver assolit ja un nivell de comprensió lectora que els garanteixi una autonomia 
en les seves tasques escolars.  

D’acord amb el Projecte Curricular de l’Educació Primària el tractament de la llengua 
catalana al centre serà el següent: 

 
Al primer i segon nivell s’impartiran quatre hores de català incloent en aquests hores el 
tractament de les estructures comunes amb el castellà i l’anglès. 
  
 
Als cicles mitjà i superior, en aquestes mateixes hores, s' aprofundeix en l'expressió 
escrita, ortografia i gramàtica. 
 
 

Tractament de la llengua castellana 

El castellà comença  a ensenyar-se a nivell oral des de l’inici de l’etapa d’infantil, és a dir 
a  P3. Es continua de la mateixa manera als altres nivells de l’etapa amb una sessió 
setmanal. 

A cicle inicial es continua amb el tractament oral i escrit d'aquesta llengua  augmentant a 
tres sessions setmanals, com a mínim. S’inicia ja el procés de lectoescriptura. 
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Durant el cicle mitjà i  superior té un tractament  horari de tres sessions setmanals, com  
al cicle inicial i aquesta llengua s'estudia aprofundint ja en l'expressió escrita, ortografia   
i gramàtica. 

 

Llengua Estrangera (Anglès) 

La primera llengua estrangera comença a impartir-se al centre a educació infantil, com el 
castellà, a nivell exclusivament oral. A P4 i a P5 s’imparteix de forma lúdica amb una 
sessió setmanal. 

Al cicle inicial de primària, a primer curs el seu tractament serà a nivell exclusivament 
oral i tindran un primer contacte de lectura i escriptura amb el llibre d’activitats. A  
segon, quan el domini de la lectoescriptura de la segona llengua (castellà) sigui prou 
consolidat, es podrà començar el tractament escrit de la llengua estrangera (anglès) 

El tractament horari d'aquesta primera llengua estrangera al cicle inicial és de dues 
sessions setmanals. 

Al cicle mitjà i cicle superior es realitza el tractament oral i escrit amb tres sessions de 
classe setmanals més tres sessions de medi en anglès. 

L’escola, gràcies a l’AMPA, disposa de dues auxiliars de conversa en anglès que 
participa en les activitats orals de tots els cicles. 

 

Esquema global del tractament de les llengües 

Infantil  

P-3 català (oral i inici lectoescriptura) 

castellà (oral) 
anglès (oral) 

P-4 català (oral i continuació lectoescriptura) 

castellà (oral) 

anglès (oral) 
 

P-5 català (oral i continuació lectoescriptura) 

castellà (oral) 

anglès (oral) 
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Cicle Inicial 

1r català (oral i continuació lectoescriptura) 

castellà (oral i inici de la llengua escrita)  

anglès (oral i inici de la llengua escrita) 

2n català (oral i continuació lectoescriptura) 

castellà (llengua oral i escrita) 

anglès (oral i llengua escrita) 
 
 

 

3r català (oral-escrit) 

castellà (oral-escrit) 

anglès (oral-escrit) 

 
4t català (oral-escrit) 

castellà (oral-escrit) 

anglès (oral-escrit) 

 
5è català (oral-escrit) 

castellà (oral-escrit) 

anglès (oral-escrit) 

 
6è català (oral-escrit) 

castellà (oral-escrit) 

anglès (oral-escrit) 

Cicle Mitjà 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cicle Superior 
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La redacció d’aquest projecte lingüístic es va actualitzar a l’inici de curs 2017-2018. 
Reflecteix l’assignació horària que es va tenir en compte a l’hora de fer els horaris. 
Aquesta assignació compleix els requisits de la vigent llei educativa. 

 
 

L’Equip Directiu 

Alpicat, setembre de 2017 

 


