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1.- INTRODUCCIÓ 

L’Escola Quatre Vents va obrir les seves portes el setembre del 2004. La població de 
Manlleu havia crescut molt en poc temps i calia dotar-la de més places escolars. 

Des del començament, el centre va explicitar en el seu Projecte Educatiu uns trets 
definitoris d’identitat: 

● “Neix amb la intenció d’orientar les seves accions educatives a preservar i 
promoure la cultura, la llengua, els costums i les tradicions de Catalunya. Tot i 
això, s’assegura un tracte no discriminatori de les dues llengües oficials.” 

● “L’escola vol ser oberta a tot tipus d’alumnes i no es proposarà cap mena de 
selecció del seu alumnat. S’assegura la no discriminació per raó de sexe, per 
motius de procedència, religiosos, polítics i de tipologia social o ètnica.” 

● “La nostra llengua vehicular és el català. En aquesta llengua es realitzen les 
activitats generals d’aprenentatge i totes les publicacions, circulars i comunicats. 
Es treballa de forma intensiva el llenguatge oral. Progressivament, es va 
introduint la llengua escrita a partir del nom de les nenes i els nens i ampliant els 
diversos sons de la llengua catalana. El castellà s’inicia a primer de primària i la 
llengua anglesa a partir de P3.” 

L’elaboració del Projecte Lingüístic de Centre (PLC) ha esdevingut una eina de reflexió 
que ens ha ajudat a analitzar els aspectes sociolingüístics i comunicatius de l’escola i a 
considerar les característiques personals i professionals de l’equip docent. 

El debat per grups ens ha portat a percebre la situació de la que partim, a definir uns 
objectius lingüístics i comunicatius que volem assolir i a plantejar-nos els processos a 
seguir. 

Aquest és un projecte que conté uns acords de la comunitat educativa encaminats a 
garantir els drets de fer servir la llengua pròpia de Catalunya, de conèixer la llengua 
castellana, de mantenir les llengües d’origen i d’aprendre altres llengües. 

Hem procurat adaptar-nos a la realitat sociocultural i lingüística de l’entorn, valorar les 
nostres mancances, proposar una estructura d’organització del centre per dur a terme 
les actuacions concretes i garantir per a tots els estaments un nivell òptim de 
comunicació i d’ús de la llengua. 

Sentim que la reflexió i el debat ens han ajudat a proposar un projecte que ens anima a 
coordinar-nos, sistematitzant les tasques i valorant com a eina bàsica la formació 
permanent i la revisió constant dels processos d’ensenyament i aprenentatge que han 
de conduir l’alumnat al domini de les competències escolars i lingüístiques.  
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2.- CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC 
 
Des de sempre, la població de Manlleu s’ha caracteritzat per ser una ciutat acollidora de 
moviments migratoris. Des de fa alguns anys aquests moviments ha fet variar la 
composició sociolingüística de la ciutat i també, evidentment de les escoles. 
 
El Pla de Recepció i Acollida de Manlleu (PRAM) orienta, informa i genera situacions 
positives d’accés als serveis públics amb la finalitat d’acollir la ciutadania, establir unes 
bases de bona convivència i promoure la participació. Una xarxa integrada per entitats, 
organitzacions ciutadanes, l’administració i diversos agents socials es responsabilitza 
de l’atenció i promoció de les persones que van arribant a la ciutat. 
 
Dins del PRAM s’inclouen serveis educatius i lingüístics de la població com l’Oficina 
Municipal d’Escolarització (OME) i l’Oficina del Català del Consorci per a la normalització 
lingüística. 
 
Actualment, una de les llengües més parlades a Manlleu a part del català i el castellà, 
és l’amazig que és una llengua originària del nord del Marroc i de transmissió 
bàsicament oral.  
 
Es dóna el fet que gairebé tot l’alumnat ha nascut a Catalunya però que a casa no 
coneixen o no fan ús de la llengua catalana i, la poca assistència a la llar d’infants per 
part d’un bon nombre de nens i nenes, fa que el seu primer contacte amb el català sigui 
a P3.  
 
Malgrat la situació, l’equip de persones que treballem a l’escola tenim com a llengua 
pròpia el català i es treballa coordinadament per fer d’aquesta, la llengua del centre, dels 
alumnes i, en la mesura que sigui possible, de les famílies. 
 
El treball amb alumnat d’educació infantil i primària és una feina agraïda que, ofereix 
resultats i demostra que els infants tenen una alta capacitat per aprendre llengües, 
entendre-les i parlar-les amb correcció.  
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3.- ÀMBIT LINGÜÍSTIC 
 

3.1.- Marc teòric 

El Departament d’Educació ha elaborat un document desplegant les competències 
bàsiques de l’etapa de primària on es desenvolupa el currículum de les àrees de llengua 
catalana i literatura i llengua castellana i literatura, de l’àmbit de llengües. 
 
“Les competències de l’àmbit lingüístic fan referència a la utilització del llenguatge com 
a instrument per interpretar i comprendre la realitat a través de textos orals i escrits, per 
comunicar-se de forma oral i escrita, i per organitzar i autoregular el pensament, les 
emocions i la conducta. Aquestes competències permeten expressar pensaments, 
emocions, vivències i opinions; emetre judicis crítics i ètics; generar idees i estructurar 
el coneixement. Això implica tenir capacitat per llegir, escoltar, analitzar, admetre 
opinions diferents i expressar-se adequadament”. 
 
L’àmbit lingüístic inclou les dues llengües oficials a Catalunya, la llengua catalana i la 
llengua castellana, a més de la llengua estrangera. 
 
En el nostre centre, doncs, la llengua estrangera que s’ha escollit és la llengua anglesa.  
  
Per tant, a l’escola es treballen les tres llengües: el català, el castellà i l’anglès.  
 

3.2.- Relació llengua oral i llengua escrita 

La relació entre la llengua oral i la llengua escrita ha de ser recíproca.  

La lectura expressiva i el teatre, per exemple, són activitats que pressuposen un 
plantejament integrat de l’ensenyament de les diverses habilitats lingüístiques i que es 
promouen dintre de les activitats acadèmiques. 

L’escola porta a terme un projecte específic de teatre amb els i les alumnes des de P5 
fins a 6è de Primària, realitzant una hora setmanal. 

3.3.- La llengua en les diverses àrees 

L’assoliment d’un bon nivell d’expressió i comprensió en català és responsabilitat del 
professorat de totes les àrees i cal actuar en conseqüència. 

Es preveu que l’equip docent de les diverses àrees apliqui a l’aula metodologies per 
estimular l’expressió oral i escrita en català, promovent la recerca d’informació en els 
llibres de text i de consulta, fent ús dels diversos materials didàctics i tecnològics, 
promovent debats i exposicions orals a l’aula, suggerint treballs escrits i presentacions 
amb diversos suports, etc. 

A les pautes d’avaluació de cadascuna de les àrees s’han de concretar per cursos els 
aspectes lingüístics que es treballaran i els criteris de correcció que han de portar a 
assolir els objectius d’aquest projecte lingüístic. 

El conjunt del claustre ha de ser conscient que cadascú té la seva funció en l’assoliment 
dels objectius marcats. 
 
3.4.- Continuïtat i coherència entre cicles i nivells 

Per garantir la funció educativa de l’equip docent calen espais de debat i coordinació on 
es puguin consensuar els principis metodològics, orientar l’ensenyament que marca el 
currículum, acordar els usos lingüístics que s’han d’emprar i fer el traspàs d’informació 
sobre les característiques de l’alumnat i sobre els valors que es pretén transmetre i 
treballar.  
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Les comissions de llengües han de portar als cicles, als intercicles i al claustre propostes 
a debatre, indicacions metodològiques sobre què i com ensenyar i com avaluar-ho, ha 
de recollir els acords que es consensuïn i vetllar pel seu seguiment. 
 
3.5.- Materials didàctics 

El centre, a l’hora de determinar els materials didàctics per l’aprenentatge i 
l’ensenyament de les llengües, ha d’aplicar uns criteris clars i coherents que determinin 
les funcions de cada material. 

Cal valorar els materials que més s’adaptin al projecte lingüístic, al projecte educatiu del 
centre i que s’avinguin a les orientacions del currículum. 

 

4.- LES LLENGÜES DEL NOSTRE CENTRE 
 
 
4.1.- La llengua catalana, llengua vehicular i d’aprenentatge  

4.1.1.- La llengua catalana, vehicle de comunicació i eina de convivència 

El català és la llengua pròpia de Catalunya i, per això, és la llengua vehicular de la 
majoria de les activitats d’ensenyament i aprenentatge de la nostra escola.  

Des del centre, es té cura de promoure l’ús del català en la comunicació quotidiana fent 
de la llengua catalana l’eina d’aprenentatge, de convivència, d’integració i de cohesió 
social i el vehicle d’expressió de les diverses activitats acadèmiques i socials de l’escola. 

El centre assegura una distribució coherent i progressiva del currículum de llengua 
catalana al llarg de l’etapa. Estableix com a propis els criteris que marca el currículum: 

1.- Dimensió comprensió lectora.  

2.- Dimensió expressió escrita.  

3.- Dimensió comunicació oral.  

4.- Dimensió literària.  

5.- Dimensió plurilingüe i intercultural. 
 

4.1.2.- L’aprenentatge i ensenyament de la llengua catalana: 

a) Llengua oral 

El centre prioritza el treball de la llengua oral en tots els seus registres i en totes les 
etapes educatives.  

El paper de l’expressió oral es considera fonamental ja que cal parlar, escoltar, exposar 
i dialogar per aprendre.  

Un bon domini del llenguatge oral és bàsic per ser ciutadans i ciutadanes preparats per 
saber expressar de forma raonada i coherent les pròpies idees i opinions. 

En el nostre àmbit geogràfic, es fa ús del català estàndard i es treballa per arribar al final 
de la primària amb un bon domini i coneixement del català de la zona per part de 
l’alumnat.  

b) Llengua escrita 

Amb l’ensenyament de la llengua escrita pretenem assolir l’objectiu de formar lectors i 
escriptors competents que aconsegueixin ser uns bons usuaris de la llengua catalana 
escrita, que puguin expressar-se clara i correctament per escrit, que comprenguin textos 
de les diverses tipologies i que puguin gaudir amb la lectura literària. 
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Per aconseguir aquest objectiu i partint de les orientacions del currículum, es planifiquen 
activitats de lectura i escriptura adequades a les necessitats comunicatives i 
acadèmiques de l’alumnat de cadascun dels nivells. 
 
c) Acollida d’alumnat nouvingut, ensenyament inicial de la llengua vehicular i  
atenció a la diversitat 

Per acollir i atendre l’alumnat nouvingut s’aplicaran mesures organitzatives i estratègies 
didàctiques d’immersió lingüística que aportin una intensa atenció de qualitat als i les 
alumnes que desconeixen la llengua catalana. El Departament d’Educació atorga la 
dotació d’Aula d’Acollida quan hi ha un mínim d’alumnat que compleixi uns criteris per 
ser atesos en aquesta. En l’actualitat disposem d’una aula sencera, cosa que varia 
anualment segons el recompte d’alumnat d’aquesta tipologia.  

L’acolliment social i familiar és bàsic però és imprescindible facilitar l’accés a la llengua 
vehicular per entrar en el sistema educatiu de Catalunya en les millors condicions 
possibles i garantir un bon procés en l’adquisició dels aprenentatges.   

Amb el suport dels serveis educatius, cal definir els mecanismes i l’organització més 
adequada  per atendre les diverses necessitats i ritmes d’aprenentatge de l’alumnat. 
Fonamentalment, s’ha de reforçar el treball de la llengua oral, l’assoliment de la lectura 
i escriptura i el desenvolupament de la comprensió lectora i l’expressió oral i escrita.  

Per assolir aquests objectius, cal preveure possibles adaptacions del currículum, alguna 
variació dels aspectes organitzatius i l’aplicació de les orientacions metodològiques més 
convenients. 
 
d) Avaluació del coneixement de la llengua 

L’avaluació del coneixement de la llengua té un apartat important que ve determinat pels 
nivells acadèmics assolits pels alumnes i el seu progrés individual, però també cal 
avaluar el procés seguit pels mestres en la gestió del currículum, en el seguiment de les 
pautes metodològiques i en l’acompliment dels acords promoguts des de les comissions 
de llengües. 

En l’avaluació de l’alumnat, s’han de preveure actuacions en relació amb l’aprenentatge 
i l’ús de la llengua.  

L’escola disposa d’uns criteris d’avaluació molt específics a cada cicle de Primària per 
fer una valoració acurada i adaptada al nivell. Aquest recull d’avaluació, es fa a partir 
d’un Excel creat per la comissió de llengua, el qual està baremat diferent  a cada cicle i 
a cada dimensió de la llengua catalana:  

1.- Dimensió comprensió lectora.  

2.- Dimensió expressió escrita.  

3.- Dimensió comunicació oral.  

4.- Dimensió literària.  

5.- Dimensió plurilingüe i intercultural. 

 
 
4.2.- La llengua castellana 
 
4.2.1.- L’aprenentatge i ensenyament de la llengua castellana 
 
a) Introducció de la llengua castellana 

El centre assegura una distribució coherent i progressiva del currículum de llengua 
castellana al llarg de l’etapa. Estableix com a propis els criteris que marca el currículum: 
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1.- Dimensió comprensió lectora.  

2.- Dimensió expressió escrita.  

3.- Dimensió comunicació oral.  

4.- Dimensió literària.  

5.- Dimensió plurilingüe i intercultural. 

Es vetlla per fer un desplegament curricular incorporant el treball de les formes d’ús de 
la llengua castellana més correctes i adequades al propi alumnat.  

En el tractament de la llengua castellana com a matèria curricular, es té en compte el 
context sociolingüístic de l’alumnat i el projecte educatiu de centre. 

La llengua castellana s’introdueix a partir de 1r. fins a 6è. de primària .  

Per reforçar l’aprenentatge de la llengua castellana, s’ha fet una ampliació horària.  

El Departament marca uns mínims de 2 hores setmanals i l’escola ha ampliat a 3h 
setmanals a Cicle Inicial i Cicle Mitjà, ja que som centre de sisena hora.  A Cicle Superior 
les 2 hores setmanals d’educació física s’imparteixen amb Castellà com a llengua 
vehicular i d’aprenentatge, a part de les 2 hores setmanals pròpiament de l’àrea. 
 
b) Llengua oral 

El centre considera que l’aprenentatge i ús de la llengua castellana ha d’incloure 
activitats adreçades a l’adquisició de les diverses habilitats lingüístiques per part de tot 
l’alumnat.  

En els primers cursos, la pràctica de l’expressió oral ha de centrar la totalitat de l’activitat 
acadèmica. Es treballa la variant estàndard del castellà i, tant la dicció com la correcta 
estructuració discursiva, han de prevaler a l’escola donat que el castellà que es parla en 
el context sociolingüístic del centre té moltes variants i el nivell de correcció potser no 
ser el més òptim. 
 
c) Llengua escrita 

L’ensenyament de la llengua castellana escrita ha de tenir l’objectiu, com en el cas de 
la llengua catalana, d’aconseguir al final de l’ensenyament obligatori formar lectors i 
escriptors competents. Per aconseguir aquest objectiu, cal un treball coordinat entre les 
dues llengües per tal d’aprofitar-ne les transferències. 

S’apliquen les orientacions del currículum i en les planificacions de les activitats de 
lectura i escriptura es tenen en compte les necessitats acadèmiques i de comunicació 
de l’alumnat en els diversos nivells.  

 
d) Avaluació del coneixement de la llengua 

L’avaluació del coneixement de la llengua té un apartat important que ve determinat pels 
nivells acadèmics assolits pels alumnes i el seu progrés individual, però també cal 
avaluar el procés seguit pels mestres en la gestió del currículum, en el seguiment de les 
pautes metodològiques i en l’acompliment dels acords promoguts des de les comissions 
de llengües. 

En l’avaluació de l’alumnat, s’han de preveure actuacions en relació amb l’aprenentatge 
i l’ús de la llengua.  

L’escola disposa d’uns criteris d’avaluació molt específics a cada cicle de Primària per 
fer una valoració acurada i adaptada al nivell. Es valoren les següents dimensions: 

1.- Dimensió comprensió lectora.  

2.- Dimensió expressió escrita.  



   Projecte Lingüístic de Centre
   

                                                                                                                                                             

8 

 

3.- Dimensió comunicació oral.  

4.- Dimensió literària.  

5.- Dimensió plurilingüe i intercultural. 
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4.3.- La llengua anglesa 

4.3.1.- Aprenentatge de la llengua anglesa 

a) Avançament de l’aprenentatge de l’anglès 

El centre ofereix a tot l’alumnat sessions de llengua anglesa en horari lectiu iniciant 
aquesta pràctica en el primer curs d’Educació Infantil i continuant fins al finalitzar la 
Primària.  

Es tracta de posar a l’abast de tots els i les alumnes el contacte amb una llengua 
estrangera, l’anglès, que té un gran pes específic en la societat en què vivim i que, cada 
dia més, es considera imprescindible el seu coneixement. 

En els cursos més baixos s’ofereixen sessions de curta durada on es fa una sèrie 
d’activitats basades en jocs, cançons i contes simples que posen en contacte als infants 
amb les estructures bàsiques de la llengua anglesa. 

b) Estratègies per a l’assoliment de l’objectiu de l’etapa i el desplegament del 
currículum 

La programació de la llengua anglesa de l’escola s’estructura en base al projecte 
educatiu del centre i té en compte el context sociolingüístic del que es parteix. 

Assegura una distribució coherent i progressiva del currículum al llarg de l’etapa i 
s’estructura a partir d’un tractament cíclic dels conceptes variant els contextos d’ús i 
tenint en compte la etapa madurativa i les necessitats de l’alumnat. 

Es proposen activitats d’ús significatiu de l’anglès dins de l’aula i es dissenyen situacions 
de comunicació i aprenentatge globals per donar resposta als diferents estils i ritmes 
d’aprenentatge de l’alumnat. 

Per ajudar en aquest assoliment de la llengua, l’escola ha potenciat els reforços de la 
següent manera: 

Educació Infantil: realitza un treball de 30 minuts setmanal en llengua anglesa en grup 
reduït. A part, es porta a terme 2 hores d’anglès en els ambients que s'organitzen un 
cop per setmana a l’escola en aquesta etapa. Els alumnes estan distribuïts per 
internivells.  

Cicle Inicial: a part de les 2 hores a la setmana en llengua anglesa, 1 dels 3 grups que 
realitza el taller de plàstica, es fa en anglès. Aquest és de 2 hores setmanals.   

Cicle Mitjà: de les 2 hores setmanals que es realitzen d’anglès, una d’aquestes es 
desdobla per nivells  amb dues mestres especialistes d’anglès. 

Cicle Superior: de les 3 hores setmanals que es realitzen d’anglès, dues d’aquestes es 
desdoblen per nivells amb dues mestres especialistes d’anglès.  

c) Metodologia i ús de l’anglès a l’aula 

El centre procura que l’aprenentatge de l’anglès inclogui oportunitats perquè l’alumnat 
adquireixi habilitats lingüístiques, posant especial èmfasi en la competència oral i en el 
desenvolupament cognitiu des dels primers estadis. 

És important aprendre a treballar en grup, complementant-se uns i altres i respectant les 
diferències. També cal que l’ús de les llengua ajudi a l’alumnat a esdevenir cada dia 
més autònoms per cercar informació i continuar aprenent. 
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d) Materials didàctics per a l’aprenentatge de l’anglès 

El centre preveu l’establiment d’uns criteris de continuïtat metodològica i de coherència 
a l’hora d’escollir els materials didàctics que ajudaran a marcar la línia d’escola. 

Cal donar oportunitats a tot l’alumnat i posar a la seva disposició recursos addicionals 
variats per afavorir l’atenció a la diversitat. 

e) Recursos tecnològics per a l’aprenentatge de l’anglès 

El centre assegura la presència de recursos TAC en l’aprenentatge de la l’anglès pel 
valor que suposen a l’hora de desenvolupar estratègies per al tractament de la 
informació i per a la difusió dels resultats de les tasques d’aprenentatge. 

El fet de disposar de material didàctic divers permet atendre l’alumnat amb diferents 
ritmes d’aprenentatge i diversifica els models lingüístics presents a l’aula.  

d) Estratègies d’ampliació de l’oferta de llengües estrangeres 

El centre no preveu actualment ampliar l’oferta de cap altra llengua estrangera. 

Puntualment, la coordinadora lingüística i de cohesió social (LIC), convida algunes 
famílies a explicar contes amb altres llengües. A part, l’Ajuntament ofereix tallers gratuïts 
a les escoles de contes en altres idiomes.   
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5.- ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 

5.1.- Organització del usos lingüístics 

5.1.1.- Llengua del centre. Documents del centre. Ús no sexista del llenguatge. 
Comunicació externa. Llengua de relació amb les famílies 

Els rètols, cartells, murals i ambientació general és en català. El centre esdevé un 
referent d’ús de la llengua. 

Els documents del centre: PEC, NOFC, PGA, PLC, MAC, etc. amb els continguts i 
referents de la llengua catalana, impregnen la vida del centre, es revisen i actualitzen 
periòdicament, els ha de conèixer tot el professorat i per tenir-los en compte en totes les 
actuacions i evitar contradiccions entre els continguts dels documents i les actuacions 
que se’n deriven.  

Al centre es procura utilitzar un llenguatge no sexista i es treballa amb l’alumnat per 
superar els estereotips i per adoptar actituds crítiques vers la desigualtat i la segregació 
de les persones per motius de sexe.  

El centre educatiu empra el català en totes les seves actuacions internes: actes, 
comunicats i informes. També s’utilitza el català en les comunicacions i notificacions 
adreçades a persones físiques o jurídiques residents en l’àmbit lingüístic català i amb 
corporacions públiques de Catalunya, institucions i empreses. 

En compliment de l’article 20.2 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 
lingüística, l’escola fa del català la seva llengua de treball i de projecció interna i 
externa. El desconeixement del català per part d’algunes famílies no pot suposar que 
queden excloses de les activitats del centre, però tampoc no ha de comportar una 
renuncia a l’ús de la llengua, que és una oportunitat per a la integració de les famílies 
de l’alumnat i per a la normalització i extensió del seu ús. 
 
5.2.- Educació no formal 

5.2.1.- Serveis d’educació no formal. Activitats extraescolars. Contractació 
d’activitats extraescolars a les empreses 

 
L’Acord del Govern de la Generalitat (30 de novembre de 2004) estableix: “Per fomentar 
l’ús del català, el Govern exigirà la presència de la llengua en la contractació pública 
(...). En general, les empreses contractades per la Generalitat hauran d’utilitzar el català 
en els rètols, publicacions, avisos i en la documentació adreçada al públic. Quan l’idioma 
formi part, directament o indirectament, del producte o del servei contractats, aquests 
hauran de ser en català. Per tant, hom vetllarà perquè en la contractació d’activitats 
extraescolars les empreses usin el català (cases de colònies, transports, excursions, 
etc.). 

Per convenciment de la comunitat educativa i en compliment d’aquest acord de govern, 
el centre preveu que, els responsables de l’organització i la realització dels serveis 
d’educació no formal que es duen a terme a l’escola, s’adrecin sempre en català a 
l’alumnat tot procurant que la comunicació bidireccional que es vagi establint sigui també 
en català. Exceptuant les extraescolars específiques en llengua anglesa. 

Cal que aquests criteris que estableix el nostre projecte lingüístic siguin els mateixos 
tant per les activitats promogudes per l’equip docent, com per l’AMPA, com pel Pla 
Educatiu d’Entorn com per les entitats municipals i els organismes comarcals que 
intervenen en l’àmbit educatiu. 

Per tant, els responsables de l’acollida matinal i de migdia, el menjador escolar, les 
activitats extraescolars i totes les altres activitats i serveis que es puguin establir en un 
futur, s’adreçaran en català a l’alumnat, tant en les situacions formals com en les més 
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informals i es garantirà el seguiment i la coordinació del centre educatiu amb les 
persones que duen a terme aquestes activitats, excepte les que s’ofereixen en llengua 
anglesa. 

En la contractació de serveis a empreses de lleure i de transport també es contemplaran 
aquests criteris d’ús lingüístic i es demanarà que la publicitat, la documentació 
pedagògica i els tràmits administratius siguin també en català. 
 

5.2.2.- Llengua i entorn 

El centre participa en el Pla Educatiu d’Entorn de la població per tal de treballar 
conjuntament amb les administracions públiques i amb les entitats i garantir la continuïtat 
i la coherència educativa en temes com l’ús de la llengua catalana, la interculturalitat i la 
cohesió social. 
 
  
5.3.- Plurilingüisme al centre educatiu 

5.3.1.- Actituds lingüístiques. Mediació lingüística: traducció i facilitació. Alumnat 
nouvingut 

Segons la Declaració Universal de Drets Lingüístics, “tothom té el dret a ésser reconegut 
com a membre d’una comunitat lingüística i, si s’estableix en el territori d’una altra, té el 
dret i el deure de mantenir-hi una relació d’integració”. Per aquest motiu, el centre 
educatiu té en compte la diversitat lingüística de l’alumnat i aprofita per enriquir el 
currículum i les activitats ordinàries del centre. 

Es garanteixi que totes les activitats administratives i les comunicacions entre el centre 
i l’entorn són en llengua catalana, sense perjudici que s’arbitrin mesures de traducció en 
el període d’acollida de les famílies de l’alumnat nouvingut (dos anys) o que es faciliti 
documentació bilingüe català/castellà o s’atengui oralment en castellà aquelles 
persones que ho necessitin perquè hi hagi una bona entesa. 

Per l’alumnat nouvingut, es preveu una atenció individualitzada intensiva en llengua 
catalana emprant metodologies d’immersió lingüística i d’ensenyament de llengües 
estrangeres enfocades a potenciar la comunicació. A l’aula, el professorat utilitza 
sempre el català per fer-ne possible la integració i els companys/es han de saber que si 
els hi parlen en català els ajudaran a fer més fàcil l’accés al treball de classe, a l’obtenció 
d’informació i a les relacions comunicatives i socials. 
 
5.4.- Organització del recursos humans 

5.4.1.- El pla de formació de centre en temes lingüístics 

El pla de formació de centre promou activitats de formació al centre educatiu d’acord 
amb el propi pla de formació específica per millorar professionalment i per donar cohesió 
al treball pedagògic. 

Els objectius d’aquest pla de centre s’estableixen a partir de la voluntat dels docents i 
de la capacitat de planificació de l’assessorament per part del Centre de Recursos 
Pedagògics d’Osona  (CRP).  

El centre prioritza anualment les necessitats de formació dels aspectes educatius que 
considera rellevants per atendre l’alumnat i obtenir uns millors resultats generals. 

5.5.- Organització de la programació curricular  

5.5.1- Coordinació cicles i nivells 

Per organitzar globalment la programació curricular de llengua i respondre a les 
necessitats de l’alumnat del centre, s’estableix un sistema de coordinació entre el 
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professorat. Des de la comissió de llengua, comissió FET i comissió de llengua anglesa 
es procura la coordinació lineal entre el professorat dels diversos cicles.  

Queda especificat que els elements i conceptes que són comuns a les dues llengües 
s’han de conèixer, recordar i reforçar però no repetir. Aquest tipus de treball ajuda a 
assolir els objectius de l’aprenentatge de la llengua catalana, castellana i, en alguns 
aspectes, de l’anglesa.  

La programació d’anglès també té punts de contacte amb la de català i castellà, tot i 
que, els trets diferencials són molt més acusats. 

L’acollida de l’alumnat a educació infantil segueix els criteris i les orientacions de la 
immersió lingüística en català.  

Per a l’educació infantil es considera bàsic el treball de llenguatge oral, començant per 
les rutines diàries i procurant que l’alumnat visqui en un clima d’immersió en llengua 
catalana que li faciliten l’adquisició de les capacitats comunicatives en aquesta llengua. 

En el cicle inicial el treball bàsic de llengua catalana és l’aprenentatge de la lectura i 
l’escriptura. De tota manera, es manté el treball de llenguatge oral com en tota la 
primària. 

També es comença a introduir la llengua castellana que, a primer és bàsicament oral i, 
a segon, recull el procés lectoescriptor treballat en català que li facilita el llenguatge 
escrit en la llengua castellana. 

Aquesta és la distribució horària que està s’aplicar a primària:  
 

Hores 
setmanals 

Llengua i literatura 
catalana 

Llengua i literatura 
castellana 

Llengua anglesa 

1r primària 5,5 3 2 + taller plàstica 

2n primària 5,5 3 2 + taller plàstica 

3r primària 5,5 3 2 

4t primària 5,5 3 2 

5è primària 6 2 + 2 (ed. física) 3 

6è primària 6 2 + 2 (ed. física) 3 

 
Cal especificar que el centre és una de les escoles públiques amb ampliació horària 
(sisena hora). 
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5.6.- Biblioteca escolar 

5.6.1.- Accés i ús de la informació 

Es disposa d’una biblioteca escolar que actua com a centre de recursos i que esdevé 
un espai d’aprenentatge i de suport al desenvolupament de les àrees curriculars, on es 
puguin trobar informacions en diferents suports. 

Creiem que la biblioteca ha d’estar a l’abast de l’alumnat i del professorat i que la 
composició del seu fons ha de respondre al nivell educatiu de l’alumnat del centre i ha 
de preveure la diversa tipologia dels seus usuaris/es.  

La llengua dels documents ha de ser preferentment la catalana, però també el fons ha 
de tenir en compte les altres llengües curriculars i la diversitat lingüística de l’alumnat. 
Tanmateix, el fons s’ha de mantenir actualitzat i ha d’haver-hi un diversitat entre els 
materials de ficció i els de coneixements.. 

En base a la situació sociolingüística de l’alumnat, al 2009 es posa en marxa el Projecte 
FET (Fem una Escola per a Tothom), per treballar la mecànica lectora i la comprensió 
lectora, amb l’objectiu de millorar la lectura al nostre centre, considerant-la com a font 
de coneixement i mitjà per assolir els aprenentatges de totes les àrees, i aconseguir:  

1- L’aprenentatge de la lectura, entès com una progressió ascendent en l’adquisició 
de la comprensió lectora. 

2- L’aprenentatge a través de la lectura, entès com la capacitat de cercar, 
comprendre i assimilar textos amb una finalitat investigadora concreta. 

3- El gust per llegir, entès com l’adquisició d’un hàbit basat en el gaudi. 

4- La formació d’usuaris, entesa com l’adquisició de les eines, tècniques i 
metodologies de les diferents formes d’accés tant a la lectura com a font 
d’informació, com a la lectura com a font de gaudi. 

 
5.7.- Projecció del centre. Pàgina web del centre i Xarxes Socials  

El centre té una pàgina web que li permet la comunicació amb tota la comunitat 
educativa. S’hi pot trobar tota la informació que necessita l’alumnat i les seves famílies: 
informació sobre els estudis que es fan al centre, característiques, sortides, activitats 
extraescolars, participació en projectes...  

La llengua que s’utilitza al web i als comptes de Xarxes Socials (Instagram, Facebook, 
Twitter) és el català, tot i que pot haver-hi escrits en altres llengües si corresponen a 
activitats fetes en altres llengües curriculars. 
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6.- REGISTRE DE MODIFICACIONS 
 
Elaboració del Projecte Lingüístic de Centre: 26 de juny de 2008 en Consell Escolar. 
 
 
Es portarà un registre de les modificacions de continguts realitzades posteriorment i 
aprovades per Consell Escolar: 
 
Revisió del Projecte Lingüístic curs 2018-2019 data: 10 de gener de 2019 en Consell 
Escolar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


