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Introducció: 

El Projecte Lingüístic de Centre (PLC) de l'escola Eduard Marquina ha estat 

elaborat per donar resposta a les nostres inquietuds de millora de l'àmbit 

lingüístic de l'escola. 

És un document que parteix d’una reflexió interna del centre i que forma 

part del Projecte Educatiu, i recull les decisions preses a partir d’aquesta 

anàlisi en relació a l’ensenyament i aprenentatge de les llengües i que té com 

a objectiu donar coherència a la manera d’adquirir-les. És un document de 

reflexió i de presa de decisions que incideix en tots els contextos 

comunicatius: aula, centre i entorn. 

Està acollit a la normativa vigent: 

-Llei 12/2009 del 10 de juliol. 
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1-Anàlisi del context: 

1.1.Dades sociolingüístiques. 

La majoria de famílies de l’escola són del Barri del Besòs i Maresme del 

Districte de Sant Martí de la ciutat de Barcelona. 

El nostre alumnat prové d'aquest mateix barri (75%) així com del barri de 

La Mina de Sant Adrià del Besòs (25%).  Són en total 190 alumnes  (setze 

alumnes de Sudamèrica, trenta-quatre  magrebins, dos de la Unió Europea, 

dos alumnes de la resta d’Europa, setanta-dos d’Àsia i Oceania i seixanta-u 

amb nacionalitat espanyola). 

Un gran nombre d’alumnes mostren mancances culturals i socioeconòmiques, 

i alguns provenen de famílies desestructurades. 

Ens trobem amb alguns alumnes que mostren una escolaritat intermitent 

amb estades de més de dos mesos al seu país durant diferents etapes de 

l’escolaritat. També ens trobem amb alguns casos d’incorporació tardana i 

canvis sobtats de centre per motius socioeconòmics i laborals. Aquests 

factors repercuteixen en el desenvolupament d’una escolarització 

normalitzada. 

 

 1.2. Bagatge lingüístic de l’alumnat: 

La llengua que domina fora del centre educatiu és el castellà, i  hi ha una 

presència important d'altres llengües com l'àrab i l'urdú. 
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2-Oferta de llengües estrangeres 

La llengua estrangera, que és l’anglès, s’imparteix desde P3 fins a 6è amb 

activitats lingüístiques vivencials, ús de les TIC, utilització de diferents 

tendències metodològiques, segons van avançant en els diferents nivells 

d’aprenentatge. El centre també ofereix, en col·laboració amb altres, 

entitats l’ensenyament de les llengües maternes en horari extralectiu. 

 

3-Objectius en relació amb l’aprenentatge i l’ús de les llengües: 

L’objectiu central de l’educació és preparar l’alumnat de Catalunya perquè 

sigui capaç de desenvolupar-se com a persona i de comunicar-se dins l’actual 

societat plural, multilingüe i multicultural. 

L’escola vetllarà per consolidar la llengua catalana com a eix vertebrador 

d’un projecte educatiu plurilingüe. 

 

4-Criteris metodològics i organitzatius en relació a l’aprenentatge de 

les llengües: 

A Infantil es comença treballant els hàbits i l’atenció (sobretot a P3) i la 

discriminació auditiva, segmentació de la frase i iniciar un treball de la 

consciència fonològica que s'anirà repetint als cursos posteriors. 

A P3 es comença el treball de lectoescriptura a partir del propi nom (el més 

significatiu que hi ha per ells) i després el nom de la resta de companys de 

l'aula. 
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A Infantil i Cicle Inicial la presència de contes a les aules i les visites 

periòdiques a la biblioteca fan que els infants comencin a entrar en el món 

del llenguatge escrit. 

Entenem que un nen no sabrà llegir ni escriure sinó sap fer frases de 

manera correcta i si no té un vocabulari adequat. 

Per tant, durant tota l’etapa d’infantil i primària  es fa èmfasi en el treball 

del llenguatge oral a l'aula. 

En els Espais d'Apenentatge i també en el treball a l'aula es plantegen 

activitats que permetin als nens començar a conèixer les lletres i els seus 

sons i grafies. 

La programació a Primària s’estructura a partir d’activitats d’aprenentatge 

rellevants i globals, integrant aspectes lingüístics i cognitius amb situacions 

que requereixen l’ús de la llengua amb una reflexió sobre el procés i el 

resultat final. També es treballa per espais mitjançant activitats vivencials, 

amb un aprenentatge significatiu on l’alumnat és el protagonista dels seus 

èxits. 

Per millorar la comunicació lingüística, l’escola fa el projecte de 

l’apadrinament lector que consisteix en compartir un espai en el qual els 

nens i les nenes més grans de l’escola (alumnat de sisè, cinquè i quart) fan 

lectura i expliquen contes als petits d’Infantil (alumnat de P3, P4 i P5). Amb 

aquest projecte s’intenta que tant uns com els altres visquin una experiència 

d’aprenentatge lector, en el qual els nens i les nenes de sisè, cinquè i quart 

curs facin de “padrins” lectors i ajudin a aprendre a llegir als infants més 

petits i que aquesta activitat sigui engrescadora i el més motivadora 

possible per tal que se’ls hi encomani el plaer de llegir. 



   

PROJECTE LINGÜÍSTIC ESCOLA EDUARD MARQUINA  

 

 

 5 

Cada classe té una biblioteca d’aula, a més a més, dins l’horari lectiu hi ha 

marcat trenta minuts al dia. També el centre disposa d’una biblioteca 

d’escola on cada grup va una o dues hores setmanals, amb un grup reduït, a 

fer activitats motivadores i engrescadores relacionades amb la lectura. 

També és un espai de consulta. El curs passat l’escola va donar un impuls 

força important a la biblioteca fent-la més atractiva i dotant-la amb llibres 

més atractius. És un projecte que continua millorant amb els cursos. 

Durant l’hora d’esbarjo s’ha muntat una Bibliopati perquè els alumnes que 

vulguin puguin mirar llibres i contes. 

A més a més, es fa una visita per curs, com a mínim, a les biblioteques del 

barri. 

Per a treballar la llengua oral, tots els grups de l’escola, un cop al trimestre, 

es fa la difusió que consisteix que cada grup explica a la resta de grups 

alguna feina que estan treballant. 

Per Sant Jordi, preparem una paradeta on tots els alumnes de l’escola 

participa en els Jocs Florals del Barri, a més a més, de fer un munt 

d’activitats relacionades amb la llengua en aquestes dates. 

Un cop a l’any s’intenta que vingui una persona externa a l’escola a explicar 

contes. 

 

5-Recursos i accions complementaris: 

 5.1. Recursos complementaris. 

El nostre alumnat nouvingut principalment és de llengües no romàniques. 

Aquests assisteixen a l’aula d’acollida durant les hores de català i castellà 
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fins que no tenen assolit un nivell de català suficient. Per tant, durant els 

dos primers anys d’escola no fan l’aprenentatge de llengua castellana per no 

fer inferències. Paulatinament s’aniran incorporant a les aules ordinàries. 

Els alumnes nouvinguts de parla castellana s’inicien també en l’aprenentatge 

intensiu del català i assisteixen a les classes de llengua castellana. 

A l’escola també tenim la figura de la professional MALL (Mestra d’Audició i  

llenguatge) i la logopeda. 

La presència de la MALL permet treballar en petits grups aspectes de 

llenguatge oral de forma més personalitzada. 

 

5.2. Les accions complementàries. 

Es realitza, per a les famílies, un curs de català amb una durada de dues 

hores setmanals. 

 

6-La comunicació interna i la relació amb l’entorn: 

El centre fa la documentació interna i per a comunicats externs, en català. 

Si fos necessari, 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. 

Les llengües habituals de relació  amb les famílies són el català, el castellà i 

l’anglès, depenent del coneixement d’aquestes llengües per part del 

receptor. 
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7-La formació i l’acreditació lingüística del professorat. 

El professorat ha realitzat durant quatre anys la formació ILEC (Impuls de 

la lectura) amb l’ objectiu de la millora de l'èxit escolar de tots els alumnes, 

potenciant la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del 

currículum al llarg de tota l'educació bàsica per augmentar la competència 

comunicativa lingüística i el desenvolupament de l'hàbit lector dels infants. 

També el claustre ha assistit a les jornades ARA ESCRIC amb l’objectiu de 

millorar la competència escrita dels alumnes per augmentar-ne la capacitat 

de comunicació i el rendiment acadèmic. 

 

 

 

 

Aprovat pel Consell Escolar del centre el dia 28 de juny de 2019 

 

 

 


		2019-10-02T11:06:30+0200
	David Martín Vicent - DNI 44858516Y (AUT)




