
Projecte lingüístic. Escola Menéndez Pidal 

 
 

 
1 

 

 
  

ESCOLA MENÉNDEZ PIDAL 
 

PROJECTE LINGÜÍSTIC       
 



Projecte lingüístic. Escola Menéndez Pidal 

 
 

 
2 

 
 
 
 
 
Resolució de la directora del centre educatiu Menéndez Pidal, L’Hospitalet, per la qual aprova el 

projecte lingüístic de centre. 

 

 

Com a directora del centre Menéndez Pidal, de L’Hospitalet, i en aplicació de les competències que 

estableix l’article 132 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, de Educació, modificada per la Llei 

orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa,  i d’acord amb el parer 

del consell escolar del centre, segons consta a l’acta de la sessió de data 11-2-2020, prèvia 

presentació al Claustre el 13-1-2020.  

 

 

RESOLC: 

 

1. Aprovar el projecte lingüístic de centre, annexat a aquesta resolució,  

 

2. Comunicar aquesta resolució al consell escolar del centre i donar-la a conèixer a tota la 

comunitat educativa. Així mateix, aquest projecte estarà a disposició de l’Administració educativa.  
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1. INTRODUCCIÓ 

 

El present projecte lingüístic parteix de la revisió d’un projecte anterior que recollia l’ús de les 

llengües en els diferents àmbits del centre. Actualment, el nou context sociolingüístic juntament amb 

el nou marc legislatiu fan necessària la revisió i actualització.  

 El projecte lingüístic que teniu a les mans parteix de la realitat escolar on es troba l’escola Menéndez 

Pidal, ubicat al barri de La Florida de l’Hospitalet de Llobregat. Cal adquirir competència comunicativa 

en vàries llengües sense que l’aprenentatge d’alguna d’elles comporti una pèrdua de capacitat 

comunicativa en l’altra. 

 

El projecte lingüístic recull 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. Ha estat consensuat pel professorat del centre i aprovat pel consell escolar. Com a tal, és un 

instrument que vincula a famílies, alumnat, professorat i personal del centre respecte a l’objectiu 

comú de fer efectiu l’aprenentatge de les diferents llengües al centre.  

 

Com a part del projecte educatiu, té una vigència llarga i tracta de recollir globalment tots els 

aspectes d’ús de les llengües del centre. Tanmateix, serà revisat periòdicament per tal de fer efectius 

els objectius de millora que seran recollits al projecte anual de centre i avaluats en la memòria anual. 

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

educativa. 

 

 

 1.1. MARC LEGAL 
 

El marc legal del PLC el constitueixen els diversos decrets que ordenen el sistema educatiu actual: 

 Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de 

l'educació primària, on es despleguen els nous currículums 
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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 

 Decret 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària Decret 

181/2008, DOGC núm. 5216 d’educació infantil 

 Llei de Política Lingüística 1/1998 i diversos articles del nou Estatut.  

  L’article 2.1 del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres, estableix que 

“L'autonomia dels centres educatius abasta els àmbits pedagògic, organitzatiu i de gestió de 

recursos humans i materials. El projecte educatiu del centre n'és la màxima expressió”, i l’art. 

5 e) de la mateixa norma afegeix que “El projecte lingüístic s'ha de concretar a partir de la 

realitat sociolingüística de l'entorn i d'acord amb el règim lingüístic del sistema educatiu 

establert a les lleis.  

 

El nou currículum escolar adopta una estructura per competències que destaca la necessitat de que 

totes i cadascuna de les àrees curriculars contribueixin al desenvolupament de les competències 

bàsiques que l’alumnat ha de dominar en finalitzar l’escolarització.  Així, per exemple, totes les àrees 

curriculars són responsables del desenvolupament de la competència comunicativa lingüística i 

audiovisual, independentment de què en l’àmbit de llengües es treballi de manera singular també 

aquesta competència. El present document recull aquesta concepció per competències del 

currículum en funció de la qual la llengua és un eix transversal que cal desenvolupar de manera 

sistemàtica a través de totes les àrees curriculars. 

Aquest PL aborda l’adquisició del llenguatge des d’una perspectiva comunicativa en la qual 

predomina la negociació dels significats i continguts de les interaccions que es produeixen entre 

l’adult i l’infant. Es centra en el treball de la comprensió i l’expressió oral a partir d’activitats lúdiques 

i engrescadores, amb un llenguatge molt contextualitzat, en les quals l’objectiu principal és afavorir la 

descoberta del valor instrumental del llenguatge.  
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2. OFERTA DE LLENGÜES ESTRANGERES. 

 

Respecte a la llengua estrangera, el centre ha optat per l’Anglès. Aquesta llengua s’anava introduint 

a partir de primer de primària i a partir del curs 2019-2020 s’introdueix als 3 cursos d’Educació 

Infantil. 

 A cicle Inicial s’han potenciat una sèrie d'actuacions per tal de millorar la metodologia 

emprada i augmentar el temps de contacte dels alumnes amb la llengua estrangera. En 

l’actualitat, a 1r i 2n de Primària,  s’imparteix amb dues mestres a l’aula per tal d’afavorir la 

interacció amb la llengua oral i poder atendre la diversitat a l’aula.  

 A cicle Mitjà es reforça amb una sessió de teatre en llengua anglesa. 

 A cicle Superior les sessions de plàstica de 5è i 6è també s’imparteixen en llengua anglesa. 

 

 

 

3. OBJECTIUS EN RELACIÓ AMB L’APRENENTATGE I L’ÚS DE LES LLENGÜES EL 

CATALÀ, LLENGUA VERTEBRADORA D’UN PROJECTE PLURILINGÜE 

 

 3.1. ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 

Tot projecte lingüístic té uns referents teòrics i normatius que, juntament amb l’anàlisi social, 

inspiren la seva redacció. A continuació recollim, en format breu, alguns dels principis pedagògics que 

guien el present projecte lingüístic, que, com a tal, s’enquadra en el nostre projecte educatiu de 

centre, i que es concreta en el nostre projecte curricular de centre. El nostre PL parteix dels principis 

psicopedagògics segons els quals les llengües s’aprenen en contextos reals d’ús a través de la 

interacció significativa amb altres parlants. En conseqüència, l’àmbit escolar ha de proporcionar 

contexts reals d’ús de les diferents llengües que l’alumnat haurà de dominar en finalitzar 

l’escolarització obligatòria. També cal desenvolupar la competència plurilingüe que ens permeti 

comunicar-nos, amb diferents graus de domini, amb persones d’altres contextos lingüístics 
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3.1.1. OBJECTIUS DEL PL 

 

Un objectiu clau de la nostra tasca educativa és la de formar parlants multilingües i multiculturals 

amb respecte per la diversitat lingüística i cultural, partint de la llengua catalana com a llengua 

vehicular.  

 

Els objectius específics del nostre Pla lingüístic són:  

 El respecte envers totes les llengües  

 El màxim assoliment de la competència lingüística plena en català, castellà i anglès ajudarà a 

garantir la igualtat d’oportunitats perquè s’ampliaran les seves possibilitats culturals i 

professionals.  

 La valoració positiva de la diversitat lingüística  

 L’ús d’un llenguatge no sexista i androcèntric 

 

1. Dominar el català, llengua vehicular, de cohesió i d’aprenentatge 

2. Dominar el castellà. 

3. Conèixer l’anglès com a llengua estrangera. 

4. Reforçar els elements comuns de les llengües i evitar-ne les repeticions. 

5. Tenir una actitud oberta, respectar les llengües i cultures de l’entorn i interessar-s’hi. 

6. La continuïtat i la coherència educatives, pel que fa als usos lingüístics, en els serveis escolars i 

en les activitats organitzades per les associacions de mares i pares d’alumnes. 

7. Regular que l’ús de la llengua en els diferents àmbits de la vida escolar potenciï la no-

discriminació per raons de sexe, raça, ideologia i condició i, com a tal, és una eina per al 

tractament de les llengües, tant des del punt de vista pedagògic com sociològic. 

 

Per aquest motiu, l’ensenyament de llengües ha d’aprofitar el gran ventall que ofereixen les noves 

eines de comunicació i d’aprenentatge. L’adquisició de la llengua s’ha de recolzar en un context el 

màxim de significatiu possible perquè es pugui arribar a un ús viu i funcional. 
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3.1.2. EL TRACTAMENT DE LA LLENGUA CATALANA AL CENTRE 

 

● 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. 

● L’escola s’ha de convertir en el context de referència per a què l’alumnat pugui esdevenir 

competent en la comunicació i l'expressió en la llengua catalana. En conseqüència, aquest serà el 

vehicle d’ensenyament - aprenentatge i de relació en tots els àmbits interns i externs del centre. 

● Per tal de fer efectiu l’objectiu de que el nostre alumnat en acabar l’educació primària sigui 

competent en els dues llengües oficials a Catalunya, el centre continuarà aplicant des de l’entrada de 

l’alumnat a parvulari el programa d’immersió lingüística. Totes les àrees s’imparteixen en llengua 

catalana, a excepció de les àrees de llengua castellana i llengües estrangeres. El català s’empra en 

totes les activitats orals i escrites: l’exposició del professor, el material didàctic i llibres de text, els 

exercicis de l’alumne i els d’avaluació, etc.   

● Com a part del programa d’immersió, l'aprenentatge inicial de la lectura i l'escriptura es farà 

en llengua catalana, mentre que el Castellà  s’introduirà a 1r de primària a nivell oral amb suport 

escrit per tal de reforçar la llengua i la comprensió i expressió oral i a 2n de primària a nivell escrit. 

 

 

3.1.3. L’APRENENTATGE/ENSENYAMENT DE LA LLENGUA CATALANA 

 
● Atès que una llengua s’aprèn més efectivament quan s’usa en contextos funcionals i 

significatius, l’ensenyament de totes les llengües del centre tindrà un enfocament comunicatiu. Més 

que una àrea d’estudi, la llengua és un vehicle de comunicació per a fer coses amb els altres. En 

conseqüència, es vetllarà perquè les àrees lingüístiques tinguin un enfocament pràctic i funcional. 

● Relacionat amb l’anterior punt, tota assignatura és també un àrea lingüística. Per tant, la 

llengua és un eix transversal. Totes les àrees són responsables del seu ensenyament i ús. En aquest 

sentit, el PCC recollirà una distribució i una seqüenciació d’estratègies i de tipologies textuals al llarg 

dels cursos i de les assignatures que faciliti un tractament coherent de les estratègies comunes. 

● Igualment, la recerca pedagògica també fa referència a la necessitat de què les estructures 

lingüístiques comunes a totes les llengües es presentin en una sola llengua però comptin amb els 

contextos de pràctica i d’ús en totes les llengües per tal que es puguin donar els processos de 

transferència d’aquestes estructures d’una llengua a una altra.  
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● Aquestes estructures lingüístiques comunes s'impartiran  en llengua catalana. Per aconseguir-

ho s'establiran criteris per no repetir  els elements comuns entre les llengües amb una bona 

coordinació del professorat que imparteix les diferents llengües. 

 

3.1.3.1. LLENGUA ORAL  

 En consonància amb l’enfocament comunicatiu, les quatre habilitats lingüístiques bàsiques es 

treballaran de manera integrada. La llengua oral i la llengua escrita rebran un tractament integrat i 

no aïllat. Igualment, es vetllarà 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.  

 

 3.1.3.2. LLENGUA ESCRITA  

 L’aprenentatge de la llengua escrita seguirà un enfocament constructivista, amb una diversitat de 

mètodes (global, analític) en funció de la seva adequació.   

 Atès la importància dels procediments de tractament de la informació com a requisit de l’èxit 

acadèmic, l’ensenyament de les llengües es concentrarà en el desenvolupament de les estratègies 

de la llengua oral i escrita.  

 

3.1.3.3. TRACTAMENT INTEGRAT DE LES LLENGÜES I ELS CONTINGUTS  

Com ja hem dit anteriorment, la llengua és un eix transversal. Totes les àrees són responsables del 

seu ensenyament i ús. Una llengua s’aprèn millor si s'usa per a aprendre. Per això es realitza un 

tractament integrat de les llengües i dels continguts. L'essència d'aquest enfocament és la integració i 

té un triple enfocament: integració de la llengua en les classes de contingut, ús de contingut per a 

aprendre la llengua i potenciació de les habilitats cognitives d’aprenentatge. 

Un aspecte important a considerar és la motivació, entenent esta com la necessària 

activació per aconseguir les finalitats que es proposen. La primera estratègia necessària per aprendre 

és el desig de fer-ho i per tant posar tota la voluntat i capacitats cognitives en joc. 

 

 

3.1.3.4. L’ADEQUACIÓ DEL MATERIAL DIDÀCTIC 

● L’adequació del material didàctic al nivell de competència de l’alumnat és fonamental per tal 

de que l’aprenentatge sigui possible. En conseqüència, el centre continuarà adquirint material per tal 
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de poder atendre la diversitat de nivells acadèmics de l’aula ordinària. El llibre de text és una eina 

més, però en cap cas ha de ser l'única ni ha d’establir de manera inflexible el currículum educatiu. Es 

prioritzarà l’aprofundiment en el tractament de les estratègies per davant del nombre de temes 

tractats. 

●  S'apliquen criteris compartits per a la selecció dels llibres de text, i per a l'adaptació i/o 

creació de materials per atendre la diversitat de necessitats d'aprenentatge ni sobre l'ús de materials 

que es consideren complementaris per als processos d'aprenentatge (diccionaris, textos reals, 

recursos audiovisuals...).  

● Tots els llibres de text de totes les àrees, llevat del de llengua castellana i el de llengua 

anglesa, són en llengua catalana. 

● Tots els materials per treballar amb els i les alumnes, es fan en llengua catalana, 

menys els de llengua castellana i anglès. 

● La selecció del material per al tractament de la dimensió literària la fan la Comissió de 

biblioteca, on hi han representants de tots el cicles. Les biblioteques d'aula disposen de llibres de 

lectura, majoritàriament en català, tot i que també n'hi ha en castellà. 

 

3.1.3.5. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT  

 

● Per tal de poder atendre la diversitat a l’aula ordinària, el professorat farà servir un seguit de 

recursos organitzatius a l’aula: grups cooperatius, treball diversificat, racons amb materials diversos, 

treball en parelles, etc. 

 

3.1.3.6. AVALUACIÓ 

● Per tal de fer un seguiment del procés d’ensenyament i aprenentatge i poder fer-ne les 

modificacions adequades, el centre establirà un seguit de proves de la competència lingüística de 

l’alumnat a cada nivell educatiu, que s'aniran desenvolupant a partir del proper curs.  Igualment, 

l’avaluació serà un procés continu, amb una diversitat d’eines subjectives i objectives. 

● L’avaluació no pot ser mai un element d’exclusió, una taula rasa independent de la situació 

inicial de l’alumne. En conseqüència, l’avaluació de l’alumnat serà sempre en funció del punt de 

partida de l’alumne, del 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 
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les classes comptarà amb un pla intensiu individual (PII) en què es farà constar els objectius, els 

reforços, i els criteris d’avaluació propis. 

 

 

 3.2. LA LLENGUA CASTELLANA  
 

● L’ensenyament del castellà tindrà garantida la presència adequada en tot el currículum de 

l’ensenyament primari, de manera que en acabar l’escolarització primària tot l’alumnat sigui 

competent tant a nivell oral com a nivell escrit.  

● Experiències i investigacions demostren que l'escola plurilingüe no entorpeix l'aprenentatge 

de les dues llengües oficials de la comunitat sinó que l'afavoreix. Els aprenents multilingües es 

beneficien, a l’hora de desenvolupar les seves capacitats lingüístiques i cognitives, del seu 

elevat potencial com experts aprenents de llengües.  

 

 3.2.1. L’APRENENTATGE/ENSENYAMENT DE LA LLENGUA CASTELLANA. 

 

3.2.1.1. INTRODUCCIÓ DE LA LLENGUA CASTELLANA  

 La llengua castellana s’introdueix a partir de 1r de primària. 

 

3.2.1.2. LLENGUA ORAL  

La metodologia de l’àrea de llengua castellana segueix el mateix enfocament que el de la llengua 

catalana. Així el professorat vetllarà per la creació de contextos d’ús comunicatiu de la llengua 

castellana. 

 

3.2.1.3. LLENGUA ESCRITA 

  S’organitza la programació i seqüenciació d’aquesta llengua tenint en compte les estructures 

lingüístiques comunes que seran presentades en català.  
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4. CRITERIS METODOLÒGICS I ORGANITZATIUS EN RELACIÓ A 

L’APRENENTATGE DE LES LLENGÜES 

 

 4.1. ELS CRITERIS D’ORGANITZACIÓ DELS RECURSOS HUMANS I ACTUACIONS. 

 La distribució dels recursos humans del centre tindrà com a criteri bàsic el desenvolupament de les 

competències bàsiques de tot l’alumnat. Així, es continuarà organitzant grups de reforç, grups 

flexibles, desdoblaments, etc. 

 

 

 4.2. COORDINADOR/A LINGÜÍSTIC/A D'INTERCULTURALITAT I DE COHESIÓ SOCIAL 

(LIC) 
El centre, a l’inici de cada curs escolar, designa un coordinador/a LIC. Les principals tasques 

d’aquest càrrec són: 

● Vetllar per la correcta implementació del Projecte Lingüístic de Centre. 

● Vetllar perquè el català sigui la llengua vehicular del centre de tota la comunitat educativa. 

● Coordinar les actuacions curriculars i no curriculars de caire lingüístic i intercultural. 

● Coordinar les activitats que promouen l'ús del català i el respecte a la valoració de la diversitat 

lingüística i cultural. 

● Coordinar el grup de llengua i biblioteca on s’ha revisar i actualitzat el Projecte Lingüístic de 

Centre. 

 

 

 

 4.3. COORDINACIÓ CICLES I NIVELLS 
 

La coordinació del professorat i el treball en equip és fonamental per tal de poder fer realitat els 

projectes acordats. En conseqüència, el centre té una comissió de coordinació del desplegament i 

seguiment de les actuacions del present projecte lingüístic, comissió de llengües. Un  grup de treball 

de llengua, on són representats tots els cicles. 
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 4.4. LINGÜÍSTIQUES COMUNES 
 

 El centre ha reflexionat sobre el tractament de les estructures lingüístiques comunes. 

 L'acord del tractament de llengües i de les estructures lingüístiques comunes involucra tots els i les 

professors/es de l'àrea de llengua, tot considerant els principis bàsics de la seva metodologia: evitar 

repetició de continguts, evitar l'anticipació d'aprenentatge i atendre l'especificitat dels continguts. 

 

 

 

 4.5. ORGANITZACIÓ D’HORARIS 
 L’organització de l’horari afavoreix l’ús en contextos significatius: biblioteca, desdoblaments, 

exposicions, racons, teatres, diàlegs, debats, concursos...  

 Tenint en compte la legalitat vigent, s’han establert els criteris de distribució horària segons la LEC a 

tots els cursos. 

 

 

 

HORES SETMANALS CICLE INICIAL 

 HORES TOTALS h/setmana 

LLENGUA CATALANA 280 4 

LLENGUA CASTELLANA 210 3 

LLENGUA ESTRANGERA 140 2 

HORES SETMANALS CICLE MITJÀ 

 HORES TOTALS h/setmana 

LLENGUA CATALANA 245 3,5 

LLENGUA CASTELLANA 210 3 

LLENGUA ESTRANGERA 175 2,5 

HORES SETMANALS CICLE SUPERIOR 

 HORES TOTALS h/setmana 

LLENGUA CATALANA 245 3,5 

LLENGUA CASTELLANA 245 3,5 

LLENGUA ESTRANGERA 175 2,5 
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CICLE INICIAL HORES 

LLENGUA CATALANA 

 

Llengua Catalana ( Pròpies del Cicle) 140 

Continguts  i estructures lingüístiques 105 

Llengua Catalana (Reforç amb hores de lliure disposició) 35 

 280 

 

LLENGUA CASTELLANA Llengua castellana (Pròpies del cicle) 140 

L.Castellana (Reforç amb hores de lliure disposició) 70 

 210 

 

LLENGUA ESTRANGERA  Llengua estrangera (Pròpies del cicle) 70 

Lliure disposició 70 

 140 

CICLE MITJÀ 

LLENGUA CATALANA 

 

Llengua Catalana ( Pròpies del Cicle) 140 

Continguts  i estructures lingüístiques comunes 70 

Llengua Catalana (Reforç amb hores de lliure disposició) 35 

 245 

 

LLENGUA CASTELLANA Llengua castellana (pròpies del cicle) 140 

L. Castellana (Reforç amb hores de lliure disposició) 70 

 210 

 

LLENGUA ESTRANGERA Llengua estrangera (Pròpies del cicle) 105 

Lliure disposició 70 

 175 

CICLE SUPERIOR 

LLENGUA CATALANA 

 

Llengua Catalana ( Pròpies del Cicle) 140 

Continguts  i estructures lingüístiques comunes 70 

Llengua Catalana (Reforç amb hores de lliure disposició) 35 

 245 

 

LLENGUA CASTELLANA Llengua castellana (pròpies del cicle) 140 

Lliure disposició 105 

 245 

 

LLENGUA ESTRANGERA Llengua estrangera ( Pròpies del Cicle) 140 

Lliure disposició 35 

 175 
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 L. CATALANA L. CASTELLANA L.ESTRANGERA 

CI 280 210 140 

CM 245 210 175 

CS 245 245 175 

TOTALS ÀREA 770 665 420 

 

 

 4.6.  BIBLIOTECA ESCOLAR 
 

 Es garanteix, , que tots els grups puguin accedir i gaudir, tant de l’espai, la biblioteca,  com del 

préstec del fons bibliogràfic, per impulsar el pla de foment de lectura. 

 Es realitzen sortides a la biblioteca de barri 

 El centre fomentarà a l’Educació Infantil i Primària l’existència de la biblioteca d’aula. 

 A través de la comissió de biblioteca s’organitzen activitats intercicles per fomentar l’ús de la 

llengua oral i escrita. Com ara “Llegim un conte a Infantil”, activitats lúdiques... 

 

 

 4.7.  PLA DE LECTURA DE CENTRE 

 
 Dins de projecte del Foment a la lectura es creen parelles lingüístiques mitjançant l’apadrinament 

lector ( 6è i 2on) i el Projecte Llegir en parelles (CM) 

 

 4.8. MATERIAL 

 
 El centre fomenta l’existència de material comú per a l’aprenentatge de les llengües: vídeos, música, 

software, … 

 

 

 4.9. ALTRES ACTIVITATS 

 
● Teatre al centre:  A cicle Superior (6è) es destinen sessions per a la realització d’obres de 

teatre. A més de potenciar petites dramatitzacions com a 2n teatre de Nadal, alumnes d’audició i 

llenguatge: La llegenda de Sant Jordi: Contes dramatitzats, etc.... com a metodologia per treballar la 

competència comunicativa. 
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● Dinamització de la llengua a través del joc: Tallers de joc de llengua als diferents cicles. 

● Realització de 30 minuts de lectura diària sempre en diferents franja horària i més estones de 

lectura en veu alta per part del mestre.  

● Es fa ús de diferents noves tecnologies (ordinadors d’aula, aula d’informàtica, pissarres 

digitals...) per tal de treballar l’ús funcional de la llengua, mitjançant una gran diversitat de propostes 

didàctiques. Utilitzem les TIC per l’aprenentatge de les llengües tant a nivell oral com escrit. 

● Fomentem les exposicions orals dels projectes realitzats pels alumnes en les tres llengües de 

l’escola. 

● Jocs Florals: Mitjançant la festa de St. Jordi s’incentiva l’ús de les tres llengües que es 

treballen a l’escola (català, castellà i anglès).  

● Festival de Primavera: activitat oberta a les famílies, on es canten cançons en les tres llengües 

curriculars de l’escola i s’acompanya de balls treballats a l’àrea d’educació física.  

 

 4.10. PROJECCIÓ DEL CENTRE 

 
El centre disposa d’una pàgina web d’escola, on els i les mestres de la comissió d’informàtica pengen 

habitualment i de forma periòdica les informacions i activitats que es van fent als diferents cursos, 

per tal que les famílies i la resta de la comunitat educativa estiguin sempre informats i puguin veure 

les fotos dels seus fills i filles mentre les realitzen. 

Es té clar el paper del català com a llengua vehicular i, per tant, de referència del centre. Tots els 

aspectes i temes tractats al blog, fòrums, moodle,... estan expressats en català 

 

 4.11. REVISTA 

 
Durant anys el centre editava una revista escrita pels alumnes amb l’ajuda del professorat de cara 

cicle. Enguany, i per tal de ser coherents amb la nostra proposta d’escola verda,  aquesta revista 

començarà a ser digital i serà publicada a la pàgina web del centre.  
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5.  AVALUACIÓ DEL CONEIXEMENT DE LA LLENGUA 

 

El centre posa en funcionament un sistema d’avaluació interna i externa pel que fa referència a 

l’avaluació del coneixement de la llengua, entre d’altres. 

● A tota la primària, a inici i a final de curs, es passen unes proves d'avaluació interna 

d'expressió escrita i comprensió lectora (ACL). 

● A infantil es passa proves a finals de P5. 

● A tercer de primària es passen les proves diagnòstiques que venen donades pel departament 

tot i que són avaluades a nivell intern. 

● A sisè de primària es passen les competències bàsiques que també venen donades pel 

departament, però són avaluades a nivell extern 

 

 

 

 

6.  ACCIONS COMPLEMENTÀRIES 

 

 Atès que l’escola no és l’únic agent educatiu, el centre farà un esforç especial per tal d’aprofitar els 

recursos del barri i de les administracions: la participació de les famílies, la coordinació i aprofitament 

de l’acció educativa del teixit social (esplais, els casals, les biblioteques públiques, les associacions, 

centres esportius i altres recursos extraescolars, l’acció del voluntariat, etc.), i l’aprofitament i 

coordinació amb els serveis educatius: EAP, LIC, assessoraments, CRP,  etc. 
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7. LA COMUNICACIÓ INTERNA I LA RELACIÓ AMB L’ENTORN 

 
● El català, tal i com recull la normativa vigent, serà el vehicle d’expressió normal en totes les 

activitats docents i administratives, tant les internes com les de projecció externes.  

● La llengua catalana serà el vehicle d'expressió normal en qualsevol de les activitats internes 

del centre, especialment d’aquelles on els alumnes estan presents. 

● Per tal de vetllar pel coneixement de l’entorn social i cultural immediat i, en especial, de la 

llengua, la història, la geografia, la cultura i la realitat social catalanes, el centre participarà i 

col·laborarà en activitats internes i externes que fomentin l’ús de la llengua i la cultura 

catalana. 

● El centre tindrà una participació activa en les activitats culturals que organitzen les diferents 

entitats culturals de la ciutat per tal d’incentivar l’ús de la llengua (Teatre, Jocs florals 

municipals, etc.) 

● El centre vetllarà perquè les activitats culturals que s’organitzen des de les diferents entitats 

de la localitat en el centre es facin sempre en llengua catalana (esports municipals, activitats 

del pla educatiu d’entorn, etc.).  

● Per tal d'oferir i potenciar una imatge del centre coherent amb els seu projecte lingüístic, en 

qualsevol de les manifestacions culturals i públiques externes on el professorat o l’alumnat del 

centre hi siguin presents s'utilitzarà la llengua catalana. 

● La direcció del centre vetllarà 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 faran en Català o 

bé en bilingüe. 
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8.  LA FORMACIÓ I L’ACREDITACIÓ LINGÜÍSTICA DEL PROFESSORAT 

 
● Participació d’una part del claustre en programes d’innovació pedagògica:  Impuls de la 

lectura. 

● Participació en programes de formació com l’Ara escric. 

● Participació d’una part del claustre en la xarxa de competències bàsiques 

  

 

 

9.  OBJECTIUS DE MILLORA 

 

En l’àmbit educatiu la complexitat de variables que intervenen produeix que qualsevol acció 

individual tingui una capacitat limitada de produir canvis significatius, tot i que pot ser un pas en la 

direcció adequada. En conseqüència, abans de redactar els objectius de millora, volem recollir els 

elements que cal considerar per tal de promoure l’èxit acadèmic del nostre alumnat i que seran 

objecte de revisió en el desplegament d’aquest PLC al llarg dels cursos escolars. 

 

9.1.  VARIABLES QUE CAL TENIR PRESENTS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organització 

de centre 
 

Programació i distribució de 
Compet. bàsiques 

 

Responsabilitat altres 
agents 

 

Èxit 
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Indicadors de progrés 
 Estratègies didàctiques a 
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Programa Convivència 
 

Material adequat 
 Organització recursos 

humans al centre 
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● El coneixement per part de tot el professorat de les estratègies d’aprenentatge o 

competències bàsiques que l’alumnat hauria de dominar en finalitzar l’etapa obligatòria 

(recollit en un o dos folis, única manera de que això sigui operatiu) i el seu repartiment per 

àrees. Gran part de l’èxit o fracàs acadèmic depèn del grau de competència lectora de 

l’alumnat (l’educació actual s’articula bàsicament a través del text escrit). En conseqüència, 

tot professor de qualsevol àrea és professor de llengua, i, per tant, cal repartir la 

responsabilitat d’ensenyar aquestes estratègies per àrees. Per posar un exemple, l’àrea de 

ciències naturals i socials és plena de textos expositius, de manera que la màxima 

responsabilitat de treballar aquesta tipologia i les estratègies associades (resums, mapes 

conceptuals, esquemes, idees principals...) hauria de recaure en aquestes àrees. 

● L’existència de material adequat (punt súper important) per als diferents nivells de l’aula 

ordinària, que implica un treball de recollida i adquisició en diferents fases, amb un petit 

centre de recursos al mateix centre o aula d’autoaprenentatge – puntedu. 

● L’organització dels recursos humans del centre de manera que es prioritzin les competències 

bàsiques definides anteriorment. L’organització de centre a través de comissions (de llengua i 

interculturalitat, d’atenció a la diversitat, de convivència, de celebracions i benestar del 

professorat, etc,), càrrecs, etc., amb un horari de reunions regulars que afavoreixi la 

coordinació i l’auto aprenentatge. 

● L’enfortiment del programa de convivència, competències socials i educació emocional. 

● L’existència de criteris i mecanismes d’avaluació que serveixin d’indicadors del procés 

d’aprenentatge, principal funció de l’avaluació. (Proves diagnòstiques del departament) 

● L’establiment de coresponsabilitats amb els diferents agents i serveis educatius: els contractes 

de responsabilitats amb les famílies, la coordinació i aprofitament de l’acció educativa del 

teixit social (esplais, els casals, les biblioteques públiques, les associacions, centres esportius i 

altres recursos extraescolars, l’acció del voluntariat, etc.), i l’aprofitament i coordinació amb 

els serveis educatius. 
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10. DIFUSIÓ DEL PROJECTE 

 
● Lectura del projecte per cicles. 

● Presentació al Claustre 

● Aprovació del Consell Escolar 

● A través d’una Comissió de Llengua, de la direcció del Centre, fer arribar la nostre línia 

d’actuació a tots els àmbits implicats: professorat, AMPA, monitors de menjador,… 

● Difusió a la pàgina web del centre 

 

 

11.  SEGUIMENT DEL PROJECTE 

 

 

El projecte educatiu del centre (PEC) és l'element vertebrador del centre i de  l’activitat i per tant, en 

determina l'organització, la gestió i el funcionament. En ell hi trobem recollit el projecte lingüístic. 

El Projecte Lingüístic (PLC), com a part integrant del Projecte Educatiu de Centre (PEC), no ha de ser 

un document aïllat sinó que s’ha d’interrelacionar i desenvolupar en els altres documents 

d’organització i gestió del centre: Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC), Pla Anual 

de Centre (PAC) i Memòria Anual de Centre (MAC). 

A partir de la diagnosi i dels plantejaments bàsics, l’escola prioritzarà els objectius en concrecions 

anuals, en les quals establirà actuacions, en determinarà les responsabilitats, especificarà com es 

duran a terme, en proposarà la temporització i ressenyarà els indicadors que s’hauran de fer servir 

per fer-ne el seguiment. Tot això es concretarà, anualment, a la programació general anual de centre 

(PGAC).  

Es retrà comptes i s’avaluarà amb la Memòria Anual de Centre (MAC).  


