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Aquest document és una eina d’informació per a conèixer quines són les            

actuacions lingüístiques que s’inclouen en la programació general de la nostra           

escola, i alhora ajuda a decidir els terminis i les persones responsables            

d’executar i avaluar les actuacions lingüístiques decidides. Aquestes actuacions         

ens permeten conèixer les característiques sociolingüístiques de l’alumnat i les          

seves famílies, adequar el tractament de les llengües a aquesta realitat i            

organitzar i gestionar les activitats lingüístiques en el nostre centre. 

 

 

1.  INTRODUCCIÓ 

El projecte lingüístic de zona (PEZ) de Subirats defineix clarament quins són            

els trets d’identitat de la nostra escola que fan referència als aspectes            

lingüístics dels centres educatius de la ZER. 

● Estem per una escola catalana on la llengua vehicular és el català i on              

s’introdueixen altres llengües que conformaran la programació lingüística        

dels nostres centres. L’ensenyament/aprenentatge de la llengua       

castellana i de la llengua anglesa, formaran part d’una educació que farà            

als nostres alumnes coneixedors d’altres cultures i d’altres comunitats. 

● Estem per una escola que vetlli per la integració de l’alumnat dintre del             

grup i que fomenti la solidaritat i la cooperació, tenint en compte les             

singularitats i diferències de tots aquells que en formen part. 

● Estem per una escola que aculli els alumnes nouvinguts i que ofereix            

activitats que permet a aquests alumnes integrar-se en la comunitat          

escolar i en la societat en general, amb els mateixos drets i deures. 
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2. CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC 

L’escola El Montcau d’Ordal és una escola rural del municipi de Subirats que             

forma part de la ZER Subirats de la comarca de l’Alt Penedès. 

El poble té al voltant de 600 habitants, però també rep alumnes d’altres             

municipis propers com El Lledoner (Vallirana). 

La composició lingüística del nostre alumnat és bastant homogènia:  

● Un 90% dels alumnes de la nostra escola utilitza la llengua catalana com             

a llengua habitual a casa. 

● Un 5% de les famílies utilitzen només la llengua castellana com a            

llengua habitual a casa. 

● I un 5% de les famílies altres llengües: àrab 
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3. DADES SOCIOLINGÜÍSTIQUES DE L’ESCOLA 

La llengua catalana és la llengua vehicular, de comunicació i          

d’ensenyament-aprenentatge del nostre centre. El català fa les funcions de          

vehicle d’expressió quotidià assolint el paper de la llengua usual en tots els             

àmbits escolars. 

Els continguts i estructures lingüístiques bàsiques s’ensenyaran en aquesta         

llengua i serviran com a referència per l’ensenyament- aprenentatge de la           

llengua catalana. 

Per tal de garantir aquest aspecte, els claustres de les escoles han acordat una              

programació metodològica conjunta de les tres llengües curriculars a l’escola          

que es regeixen per: 

1. Evitar l’anticipació d’aprenentatges, primer s’haurà d’adquirir el català. 

2. Evitar la repetició de continguts i definir quins són els continguts           

específics de cada llengua. 

3. Afavorir l’ús de referents i contextos propis de cada llengua.  
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4. TRACTAMENT DE LA LLENGUA CATALANA 

4.1 En l’àmbit pedagògic 

✔ La llengua catalana és la llengua de docència en totes les àrees del             

currículum, excepte en les àrees que fan referència a altres llengües:           

llengua castellana i llengua anglesa. 

✔ En l’àrea de llengua i literatura catalana es treballaran les estructures           

comunes a la llengua catalana i castellana. 

✔ Els materials didàctics, llibres de text i activitats d’avaluació són en           

llengua catalana, excepte en les àrees de llengua castellana i anglesa. 

✔ Es considera prioritari l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura en          

llengua catalana, atès que aquesta s’utilitzarà en tot moment. 

✔ El centre vetllarà perquè l’escola sigui l’espai on l’alumne adquireixi els           

senyals d’identitat nacionals de la nostra personalitat col·lectiva; història,         

cultura, patrimoni, tradicions i, sobretot, la llengua pròpia.  

✔ La llengua catalana és la llengua de comunicació en situacions          

informals, com al pati, en els jocs, en les converses fora de classe, en              

les festes, colònies i actes públics. 

4.2 En l’àmbit de govern institucional 

✔ La llengua catalana és la llengua vehicular en les activitats          

administratives que s'esdevinguin del centre, tant internes com externes. 

✔ La llengua catalana és la llengua utilitzada en totes les reunions i actes             

de la comunitat educativa. 

✔ La llengua catalana és la llengua de relació amb les famílies: entrevistes,            

informes, avisos, comunicats i reunions generals. 

✔ L’equip directiu del centre és qui vetllarà que en l’àmbit de govern i             

institucional s’utilitzi la llengua catalana. 
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4.3 En l’àmbit humà i de serveis 

✔ La llengua catalana és la llengua de les activitats no acadèmiques:           

extraescolars, menjador, aula d’acollida, casals, etc.  

✔ El centre vetllarà perquè tot el personal del centre tingui competència           

lingüística en català, segons la tasca que desenvolupa. 

✔ Es demanarà a l’AMPA que tingui en compte aquest criteri a l’hora de             

contractar personal de suport. 

 

4.4 En l’àmbit administratiu 

✔ Seran en llengua catalana totes les publicacions i retolacions del centre:           

web, rètols, horaris, comunicats diversos... 

✔ Els processos administratius locals i les actuacions administratives        

internes i externes del centre seran en llengua catalana. 

✔ L’equip directiu del centre és qui vetllarà que en l’àmbit administratiu           

s’utilitzi la llengua catalana. 
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5. PROCÉS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE DE LA     

LLENGUA CASTELLANA 

5.1 En l’àmbit pedagògic 

Pel que fa al tractament de la llengua castellana a Cicle Inicial, i degut a que els                 

alumnes d’aquest cicle estan realitzant l’aprenentatge de la lectoescriptura, es          

treballa la llengua castellana, sobretot, a nivell oral i s’iniciarà el primer            

contacte amb la llengua castellana escrita. 

A Cicle Mitjà, considerant que els alumnes ja han consolidat l’aprenentatge de            

la lectoescriptura en la seva primera llengua, durant aquest cicle es farà un             

treball sistemàtic dels trets diferencials de la llengua oral i escrita castellana,            

destacant l’aspecte lèxic i fonètic de la llengua. Les estructures comunes amb            

la llengua catalana seran tractades en aquesta àrea de llengua i literatura            

catalana. 

Pel que fa al Cicle Superior, durant dos cursos es continuarà amb la             

sistematització de la llengua castellana, treballant normes ortogràfiques i         

gramaticals pertinents a la llengua. 

Igual com a Cicle Mitjà les estructures comunes de la llengua castellana i             

catalana seran tractades en l’àrea de llengua i literatura catalana. 

En l’àrea de llengua i literatura castellana es potenciaran les activitats orals per             

millorar la dicció, activitats que motivi als alumnes a utilitzar la llengua com a              

eina comunicativa a l’aula i que els permet desenvolupar-se correctament:          

teatre, notícies, la llibreta viatgera...s’escolliran materials didàctics i activitats         

d’aprenentatge motivadores que animen al seu ús. 

L’equip directiu garantirà, conjuntament amb el claustre de mestres que la           

llengua vehicular a les classes de llengua i literatura castellana. 
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6. PROCÉS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE DE LA     

LLENGUA ESTRANGERA 

La llengua anglesa serà la llengua estrangera que s’introduirà a l’escola a partir             

de cicle inicial. Partirem de la base que qualsevol llengua cal practicar-la per             

aprendre-la, per tant, l’ús comunicatiu de la llengua anglesa serà eix           

vertebrador de l’àrea. Només podrà exercir aquesta assignatura el professorat          

que tingui l’especialitat reconeguda pel Departament d’Educació. 

La llengua anglesa serà la llengua vehicular a les aules d’aquesta àrea. 

L’ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa s'enfoca vers l’adquisició de         

la competència comunicativa, sobretot en la seva perspectiva d’ús oral i per            

tant les activitats que es desenvoluparan a les aules de Cicle Inicial seran de              

caire lúdic: jocs, cançons, contes, mims, etc...on l’alumnat es familiaritzi amb la            

fonètica de la llengua anglesa. El suport visual i gestual ha de permetre a              

l’alumne descobrir i relacionar el seu significat. 

Pel que fa al tractament de la llengua anglesa a Cicle Mitjà, igualment com en               

el cicle anterior, ens centrarem amb el desenvolupament de la competència           

comunicativa i en el desenvolupament de les estratègies d’escoltar, però          

progressivament s’introduiran activitats d’expressió oral, potenciades amb l’ús        

d’elements extralingüístics. Continuaran sent importants, les dramatitzacions,       

les cançons, la comprensió de les ordres de classes, però poc a poc caldrà              

iniciar en les petites produccions orals a partir de models escrits que els permet              

relacionar so i grafia. El reconeixement de paraules, les associacions orals i            

escrites seran claus en aquests cursos. 

A Cicle Superior es fixen les estructures treballades i es garantirà que l’alumnat             

comprengui i expressi missatges senzills dins un context, tant a nivell oral com             

escrit. Les destreses comunicatives de parlar, escoltar, llegir i escriure s’aniran           

treballant de manera progressiva per tal d’aconseguir una base sòlida i cert            

domini lingüístic en llengua anglesa. 
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7. ADEQUACIONS DEL PROCÉS D’ENSENYAMENT     

APRENENTATGE DE LES LLENGÜES A LA REALITAT       

SOCIOLINGÜÍSTICA DEL CENTRE 

✔ L’escola vetllarà perquè l’alumnat nouvingut, amb una llengua familiar         

diferent a la catalana es senti acollit, tot facilitant estratègies per una            

ràpida comunicació en llengua catalana i així afavorir la seva participació           

a l’escola. 

✔ El centre disposa d’un model o pla d’acollida per l’alumnat nouvingut on            

es recullen i se sistematitzen la major part de les actuacions i les             

mesures organitzatives que s’han de posar en marxa per facilitar la           

incorporació de l’alumnat nouvingut. 

✔ El centre ha establert mecanismes perquè aquest pla d’actuacions sigui          

compartit i aplicat pel tutor de l’aula i la mestra d’educació especial. 

✔ L’alumnat d’incorporació tardana rebrà un suport especial i addicional         

que li permet adquirir, el més ràpidament possible la llengua catalana. 

✔ L’escola no disposa d’aula d’acollida, però sí de material adequat, visual           

i auditiu, que permet a l’alumne ser atès en l’aula habitual, en cas de no               

disposar de suficients hores d’atenció especial. 

✔ L’escola vetllarà perquè el Consell Comarcal i l’ajuntament subvencionin         

classes de català per a les famílies d’alumnes nouvinguts i facilitar,           

d’aquesta manera la integració i la comunicació família-escola. 

✔ L’escola farà ús del servei de traducció per a les famílies que no             

aprenguin el català. 
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8. OBJECTIUS DE MILLORA I ACTUACIONS FUTURES 

▪ Revisar i adequar les programacions de llengua al nou marc normatiu i a             

la nova realitat. 

▪ Acordar les actuacions a seguir amb els alumnes nouvinguts i amb els            

de NEE. 

▪ Vetllar per continuar les classes de català i d’alfabetització dels familiar           

dels alumnes nouvinguts. 

▪ Incloure aquestes actuacions dins de la programació anual de centre i la            

memòria. 

▪ Potenciar activitats que estimulin l’hàbit lector i el gust per la lectura            

aplicant activitats com: 

o Els padrins de lectura. 

o Convidant a l’escola un autor del llibre llegit. 

o Fent protagonistes als alumnes d’un llibre, per exemple. 

▪ Garantir que les noves programacions queden guardades en els         

documents del centre. 

▪ Preparar activitats orals de castellà com teatre, recitals, etc. 
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9. DISTRIBUCIÓ HORÀRIA DE LES DIFERENT ÀREES 

La distribució horària de les llengües a primària serà la següent: 

Àrees de  

llengua 

Mínims a  

Cicle inicial 

Mínims a  

Cicle mitjà 

Mínims a  

Cicle superior 

Globals 

d’Etapa 

Llengua i  

literatura 

catalana 

140h 140h 140h 420h 

Llengua i  

literatura 

castellana 

140h 140h 140h 420h 

Estructures 

lingüístiques 

comunes 

105h 70h 70h 245h 

Llengua 

estrangera: 

anglès 

70h 175h 175h 420h 

TOTAL 

HORES 

455h 525h 525h 1505h 
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