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INTRODUCCIÓ  

L’Escola Onze de Setembre és un centre públic que forma part de la realitat cultural i 

lingüística de Sant Quirze del Vallès, on el català és la llengua vehicular tant en el 

procés d'ensenyament-aprenentatge com en la comunicació administrativa.  

En aquest moment cal revisar el nostre PLC (2007-08), d'acord a la normativa, per tal 

d'adequar-lo a la realitat sociolingüística del nostre alumnat.  

Partim de la base  que el català a la nostra escola és la llengua emprada com a llengua 

vehicular i d’aprenentatge,  hem de garantir el ple domini de les llengües oficials 

catalana i castellana i l’aprenentatge, com a mínim, d’una llengua estrangera, en el 

nostre cas, l’anglès, i la formació de parlants plurilingües respectuosos amb la 

interculturalitat, amb una actitud positiva vers la diversitat lingüística i amb el desig 

d’aprendre altres llengües. Per aquest motiu hem de tenir una visió estratègica que 

integri el treball de les àrees de llengua i el treball integrat  de la llengua amb el 

contingut des de totes les àrees tenint en consideració totes les accions de l’àmbit 

comunicatiu i lingüístic. 

La llengua és el  vehicle de comunicació i l’instrument  bàsic  d’accés als sabers 

culturals. Les llengües estan lligades a les diferents  cultures i, evidentment, a la  

literatura. La llengua  és, clarament, el  vehicle de socialització i s’aprèn en contextos 

reals d’ús a través de la  interacció significativa amb altres parlants. 

El PLC vol  ser una eina  que ajudi  en el  desenvolupament de la  competència 

plurilingüe, que permeti fer servir textos de tota mena i  de diferent  

procedència lingüística i cultural de forma eficaç, així com  promoure  entre l’alumnat 

el  respecte envers totes les  llengües, la valoració positiva de la diversitat lingüística, 

la desaparició  de prejudicis lingüístics i  la  importància  de l’aprenentatge d’altres  

llengües 

Com a Escola que som treballem per preparar els nostres alumnes per a la seva 

formació integral.  
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CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC  

La població infantil reflecteix fidelment l’entramat social i lingüístic d’aquesta població. 

Majoritàriament les famílies tenen un nivell socioeconòmic i cultural alt i un bon 

coneixement i ús del català, castellà i també hi ha famílies amb domini de l’anglès. 

Del total de l’alumnat matriculat un percentatge molt reduït prové d’altres 

nacionalitats. 

PRINCIPIS DEL NOSTRE PROJECTE LINGÜÍSTIC  

Els principis bàsics del projecte lingüístic són: 

 Vetllar per l'equitat,  garantint la igualtat d'oportunitats, la inclusió educativa i la 

no discriminació. Serà el principi que actuarà com a element compensador de les 

desigualtats personals, culturals, econòmiques i socials, amb especial atenció a 

les que deriven de les dificultats específiques d'aprenentatge.  

 Treballar per la qualitat de l'educació i, per assegurar , una vegada acabada 

l'educació primària, la plena competència de l'alumnat en les dues llengües 

oficials i una competència adequada en llengua anglesa (posant com a barem els 

resultats de les Competències Bàsiques). 

 Responsabilitzar a tots i totes els/les professionals del centre de l’aprenentatge 

de la llengua, potenciant  les situacions comunicatives de qualitat en tots el 

àmbits escolars. Entenem la necessitat d'oferir als alumnes un referent del català 

com a llengua d'aprenentatge i, per tant, un bon model lingüístic.  

 Determinar les diferents accions escolars de dinamització lingüística i 

comunicativa en tots els àmbits educatius per incrementar el domini de les 

llengües a Catalunya. També la determinació dels contextos d'ús i 

d'aprenentatge lingüístic diversificats per a la pràctica de les diferents llengües i 

les estratègies per organitzar-los en els diferents àmbits i espais presencials o 

virtuals. 

 Reconèixer, la visualització i la promoció de les llengües familiars dels alumnes 

d’origen estranger i la valoració del bagatge lingüístic i cultural diferenciat que 

aporten al centre escolar, amb la incorporació d'aquestes llengües a l'àmbit 

escolar i l'adaptació de la comunicació del centre a les famílies quan escaigui. 

TRACTAMENT DE LES LLENGÜES  

El projecte parteix d'un plantejament ja dut a terme (PLC anterior) i avaluat, i del qual 

en tenim resultats positius. Les qualificacions obtingudes en els IES de la zona també 

ho demostren. 

Cal determinar, així mateix, escenaris i espais d’aprenentatge rics i flexibles que 

promoguin i facilitin contextos autèntics d’ús de les llengües, que potenciïn el treball 

cooperatiu i que intensifiquin la producció oral i escrita dels alumnes. 
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L’escola té  estratègies previstes (coordinació dels especialistes amb els professionals 

externs) per facilitar la participació en les activitats del centre a professors que no 

formen part de la plantilla de docents del centre, que imparteixen formació de llengües 

estrangeres amb l’objectiu de vetllar per una metodologia comuna d’ensenyament de 

les llengües, de caràcter comunicatiu i competencial; de reforçar la presència i el 

reconeixement de les llengües dels alumnes en el centre, i per contribuir al 

desenvolupament de la consciència intercultural i el respecte a la diversitat per part 

dels alumne. 

Plurilingüisme al centre educatiu. Partint de la realitat més immediata s’ha 

d’introduir la diversitat geogràfica, principalment de l’Estat, però també d’Europa i del 

món. Per fomentar l’ interès per aquesta diversitat i per l’aprenentatge de llengües, 

especialment les llengües més properes a la nostra, és a dir, les llengües romàniques, 

es treballarà la intercomprensió entre llengües, com a pas previ per tal que l’alumne 

s’interessi en el seu aprenentatge.   

 LLENGÜES D'APRENENTATGE  

Per formar parlants plurilingües i interculturals cal, en primer lloc, l’assoliment de la 

competència plena en català, la llengua pròpia de Catalunya, i en castellà, com a 

garantia que l’escola proporciona als alumnes la competència que els cal per tenir les 

mateixes oportunitats. També l’escola ha de fomentar el respecte per la diversitat 

lingüística i el desig d’aprendre altres llengües i d’aprendre de totes les llengües i 

cultures. 

A l’educació primària dins l’àmbit lingüístic a l’àrea de llengua catalana, llengua 

castellana i llengua anglesa es treballen les dimensions de comunicació oral, 

comprensió lectora, expressió escrita, literària, plurilingüe i intercultural. Annex 

Totes les àrees esdevenen responsables del desenvolupament de les capacitats 

comunicatives de l’alumnat. La lectura està inclosa en el desenvolupament de totes les 

àrees ja que és un aprenentatge fonamental per al desenvolupament de les 

competències bàsiques, per aquesta raó el centre garanteix un temps diari a la lectura. 

La finalitat de l’ensenyament de les llengües és el progressiu domini de llengües, 

essencial en la vivència de la cultura i l’obertura al món, i un dels factors que 

contribueix més plenament a la identitat individual, social i personal. 

L’alumne ha d’assolir en acabar l’etapa les competències de l’àmbit lingüístic que 

marca el currículum de primària –Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels 

ensenyaments de l’educació primària.- 

LLENGUA DE COMUNICACIÓ DE L’ESCOLA 

Entre alumnes i mestres, s'emprarà sempre la llengua catalana amb l'única excepció 

del desenvolupament de les altres àrees lingüístiques: llengua castellana, llengua 

anglesa. En aquestes àrees s'utilitzarà la mateixa llengua objecte d'ensenyament i, 

només si és necessari, es podrà utilitzar la llengua de comunicació de l’escola com a 

llengua de suport.  
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La llengua vehicular, a les activitats extraescolars i serveis complementaris, ha de ser 

una continuïtat de la llengua d'ensenyament del centre. 

Tota la documentació del centre (format digital: web, blocs... i format paper) es 

redactarà en català: actes (cicle, claustre, consell escolar, CP,..) , llibres de registre, 

correspondència, informes d'avaluació, gestió econòmica i documentació pedagògica 

del centre. Es redactaran en castellà les circulars informatives, si la família ho demana  

o, en el cas de baixa d'un alumne, la documentació administrativa (informe de trasllat, 

certificat acadèmic complet) per ser enviada al centre de destí (si aquest pertany a la 

resta de l'estat espanyol o l'estranger). 

 A l'edifici escolar, els rètols, indicadors, cartells i altres informacions exposades 

estaran redactades en català. 

L'atenció lingüística individualitzada en el primer ensenyament  

Quan una família ho sol·liciti, s'adoptaran les mesures organitzatives pertinents per 

prestar l'atenció individualitzada en castellà en el primer ensenyament a què fa 

referència l'article 11.4 de la Llei d'educació, de manera que es faci compatible la 

pertinença al grup classe amb l'especificitat dels aprenentatges d'aquests alumnes. El 

director o directora del centre ha de comunicar als serveis territorials les necessitats 

derivades de l'organització de l'atenció individualitzada en castellà en el primer 

ensenyament que no puguin ser ateses amb els recursos del centre. 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

 La CAD –comissió d’atenció a la diversitat- considerarà quin suport  rebran els 

alumnes d'incorporació tardana amb desconeixement de la llengua catalana i/o de la 

llengua castellana. 

AVALUACIÓ I SEGUIMENT 

 El Pla anual de centre recollirà els aspectes  de  revisió i concreció del projecte 

lingüístic que es  valoraran i avaluaran  cada  curs.  La memòria anual recollirà els 

resultats de l’avaluació.  L’equip  directiu i la  comissió pedagògica   decidiran quins 

aspectes puntuals cal treballar cada any.   

MARC NORMATIU  

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, en el títol II, del règim lingüístic del 

sistema educatiu de Catalunya, estableix el règim lingüístic del sistema educatiu i, a 

l'article 14, determina que els centres públics i els centres privats sostinguts amb fons 

públics han d'elaborar, com a part del projecte educatiu, un projecte lingüístic que 

emmarqui el tractament de les llengües al centre. Articles del 9 al 18 (DOGC núm. 

5422, de 16.7.2009). 

El projecte lingüístic, de què han de disposar els centres en el marc del seu projecte 

educatiu, s'ha d'ajustar al que estableixen els articles 10, 11, 12 i 16 de la Llei 

12/2009, del 10 de juliol, i l'article 5.1.e del Decret 102/2010, de 3 d'agost, 

d'autonomia dels centres educatius: article 5.1 (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010). 


