
 

 

 

PROJECTE 
LINGÜÍSTIC 

 
 

ESCOLA ARQUITECTE GAUDÍ 
 
 

SANT FELIU DE LLOBREGAT 
 



                                                                             Projecte Lingüístic,  Escola Arquitecte Gaudí 

2 
 

 

 

SUMARI 
 
 
1.- INTRODUCCIÓ  ........................................................................... 3 

2.- ANÀLISI DEL CONTEXT ............................................................. 4 

 2.1- CARACTERÍSTIQUES SOCIOLINGÜÍSTIQUES .............................. 4 

 2.2- ÚS I DOMINI DE LA LLENGUA ......................................................... 4 

3.- MARC LEGAL  ............................................................................ 6 

4.- PRINCIPIS DEL PLC ................................................................... 7 

 4.1- ÀMBIT PEDAGÒGIC ......................................................................... 7 

  4.1.1- El tractament de la Llengua Catalana ...................................... 7 

  4.1.2- El procés d’ensenyament - aprenentatge de la Ll. Castellana  8 

  4.1.3- El procés d’ensenyament - aprenentatge de la Ll. Estrangera 9 

 4.2- ÀMBIT DE GOVERN INSTITUCIONAL ............................................. 9 

 4.3- ÀMBIT HUMÀ I DE SERVEIS ............................................................ 10 

 4.4- ÀMBIT ADMINISTRATIU ................................................................... 11 

 

 



                                                                             Projecte Lingüístic,  Escola Arquitecte Gaudí 

3 
 

 

1.- INTRODUCCIÓ 

 
El present projecte lingüístic és fruit de la revisió del projecte aprovat pel 
Consell Escolar de l’Escola Arquitecte Gaudí el 2 de febrer de 2008 i 
posteriorment modificat i aprovat el 12 de maig de 2015. 
 
En el projecte lingüístic de l’any 2008 es van establir uns principis que tenien en 
compte que la llengua catalana era la llengua d’aprenentatge de tots els nivells 
del centre. Tractava de recollir tots aquells principis compartits per la comunitat 
educativa respecte a la plena normalització de la llengua catalana i a la 
integració a la cultura catalana, i regulava l’ús de les llengües en els diferents 
àmbits del centre. 
 
Va ser un instrument que vinculava famílies, alumnat, professorat i personal del 
centre respecte a l’objectiu comú de fer efectiva la normalització. 
 
La implementació del projecte lingüístic de l’any 2008 va formar part dels 
objectius del projecte de direcció per al període 2008-2012. En aquells anys es 
van anar incorporant i revisant les propostes de millora que ens havíem fixat. 
Aquestes eren recollides any rere any en la programació anual de centre i 
avaluades en la memòria anual. 
 
Posteriorment es van anar introduint alguns canvis organitzatius i metodològics 
que es van incorporar al projecte lingüístic l’any 2015.  
 
Actualment creiem que ha arribat el moment de fer una nova revisió i 
actualització del nostre Projecte lingüístic. 
 
Aquest document ha estat revisat per l’equip directiu i coordinadora LIC, 
posteriorment portat al Claustre per a què  doni el seu vist i plau l’abril de  2019. 
 
La direcció del centre s’encarregarà de la seva difusió a tota la comunitat 
educativa. 
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2.- ANÀLISI DEL CONTEXT 
 
2.1. CARACTERÍSTIQUES SOCIOLINGÜÍSTIQUES 
 
L’Escola Arquitecte Gaudí de Sant Feliu de Llobregat és un centre públic, situat 
entre el barri de la Salut i Can Maginàs.  
 
La majoria de l’alumnat procedeix dels dos primers barris esmentats, una 
minoria dels barris de Les Grases i de Can Llobera, i un tant per cent molt 
reduït d’altres zones de la localitat més allunyades del nostre centre.  
 
A l’escola hi conviuen alumnes de famílies de característiques socio-
econòmiques i culturals molt diverses i amb diferents nivells d’estudis. 
El nivell socio-econòmic majoritari de les famílies és mitjà. Les famílies amb 
estudis universitaris són una minoria.  
 
Tot i haver nascut a Catalunya, la llengua familiar de la major part dels nostres 
alumnes és la castellana i un tant per cent no gaire elevat és d’origen 
estranger. 
 
La majoria dels alumnes assisteixen a la nostra escola des de l’inici de 
l’educació infantil. En els últims anys el nombre d’alumnes nouvinguts ha anat 
en augment.  
 
 
2.2.- ÚS I DOMINI DE LA LLENGUA 
 
La majoria del nostre alumnat està poc familiaritzat amb la llengua catalana en 
entrar a l’escola, ja que no és la llengua utilitzada per les seves famílies.  
 
La llengua de relació que s'estableix entre la immensa majoria dels nostres 
alumnes és el castellà.  
 
Per aquests motius, es fa imprescindible continuar aplicant el programa 
d’immersió lingüística. 
 
El professorat té la capacitació i el coneixement de la llengua catalana, però en 
alguns casos no és la llengua de relació utilitzada normalment, tot i que sí que 
n’és la llengua d’ensenyament. 
 
Els mestres s’adrecen en català als alumnes i els donen tot el material 
d’aprenentatge en català. Els alumnes s’adrecen als mestres en català, però 
entre ells parlen majoritàriament en castellà.  
  
En les relacions amb les famílies, pel que fa al tracte personal i a les 
entrevistes individualitzades, observem que en els darrers anys ha augmentat 
el nombre de famílies que es dirigeixen en català al professorat, malgrat que 
encara no són majoria. 
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A les reunions de grup s’utilitza el català. 
Les comunicacions escrites a les famílies i els informes es fan en català. 
Les reunions del consell escolar es fan en català i la majoria dels seus 
representants l’empra sense dificultat. 
 
L’escola disposa de menjador, que és atès per monitors que utilitzen el català 
com a llengua vehicular però en moltes ocasions constatem que els alumnes 
s’hi adrecen en castellà. Això fa que a vegades, algun d’aquests monitors que 
té com a llengua habitual el castellà, l’utilitzi també amb els alumnes.  
 
La cuinera utilitza el català com a llengua habitual i la seva ajudanta el castellà.  
 
La llengua vehicular en les festes i celebracions de l’escola és el català. En 
algunes festes organitzades per l’AMPA, el català i el castellà han estat 
utilitzats indistintament segons l‘ús habitual del presentador o de l’animador de 
l’acte. 
 
El conserge utilitza habitualment el català amb els alumnes però no així amb el 
professorat degut a que, al no ser la seva llengua habitual, molts professors 
tenen tendència a adreçar-se-li en castellà. 
 
La  secretària administrativa utilitza el català com a llengua habitual. 
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3.- MARC LEGAL  
 
L’Estatut d’autonomia de Catalunya determina, en l’ article 6 , que la llengua 
pròpia de Catalunya és el català i que és també la llengua normalment 
emprada com a vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament. En el mateix 
sentit, la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüíst ica, en l’article 20  
defineix la llengua catalana com a llengua pròpia de Catalunya i de 
l’ensenyament en tots els seus nivells educatius. I la Llei d’educació fixa el 
règim lingüístic derivat de l’Estatut, que en l’art icle 143.1  estableix que 
correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de llengua 
pròpia i, per tant, determina el règim lingüístic del sistema educatiu amb la 
finalitat de garantir la normalització lingüística del català. Així, l’article 35.2 de 
l’Estatut, que regula el sistema educatiu a Catalun ya, garanteix a tota la 
població escolar, sigui quina sigui la seva llengua habitual en iniciar 
l’ensenyament, el compliment del deure i l’exercici del dret de conèixer amb 
suficiència oral i escrita el català i el castellà a més de l’aranès, en el cas de 
l’Aran. Igualment, l’article 50.6 estableix  com a principi rector de les polítiques 
públiques la garantia de l’ús de la llengua de signes catalana. D’acord amb la 
Llei 17/2010, del 3 de juny, la llengua de signes catalana (LSC) és la llengua 
pròpia de la comunitat de signants de Catalunya. La Llei 12/2009, d’educació , 
reforça la importància del català i el seu aprenentatge com a llengua pròpia de 
Catalunya i factor d’inclusió social, i fa una aposta per la potenciació del 
plurilingüisme a les escoles assegurant, com a mínim, un bon nivell 
d’aprenentatge d’una tercera llengua, d’acord amb el que estableix l’article 
44.2 de l’Estatut.  D’altra banda, els currículums prescrits pel Govern de la 
Generalitat estableixen el marc de competències bàsiques necessàries per 
aconseguir el plurilingüisme eficaç de tot l’alumnat. Aquests currículums 
presenten de manera agrupada objectius i continguts lingüístics amb la finalitat 
de reforçar els elements comuns en totes les llengües i d’afavorir el 
desenvolupament de la competència plurilingüe i intercultural de l’alumnat. El 
Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels cen tres educatius , 
estableix que aquests tenen la responsabilitat de la gestió de les llengües 
mitjançant el seu projecte lingüístic. I, finalment, el Decret 150/2017, de 17 
d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el  marc d’un sistema 
educatiu inclusiu, a l’article 1 , preveu un conjunt de mesures i suports 
destinats a tots els alumnes, amb la finalitat d’afavorir el seu desenvolupament 
personal i social i perquè avancin en l’assoliment de les competències de cada 
etapa educativa i la transició a la vida adulta, en el marc d’un sistema educatiu 
inclusiu. El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres 
educatius , estableix que aquests tenen la responsabilitat de la gestió de les 
llengües mitjançant el seu projecte lingüístic. 
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4.- PRINCIPIS DEL PLC 
 

1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de 
l’ensenyament. Al centre s’utilitzarà normalment com a llengua 
vehicular i d’aprenentatge. 

2. El català serà el vehicle d’expressió normal en les activitats docents i 
administratives, tant les internes com les externes. 

 
 

4.1.- ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
 4.1.1.- El tractament de la llengua catalana com a  llengua vehicular i 
d’aprenentatge 

 
3. El centre vetllarà per l’ús habitual de la llengua catalana, com a 

llengua vehicular i d’ensenyament-aprenentatge.  
4. El centre aplicarà des de l’entrada de l’alumnat a parvulari el 

programa d’immersió lingüística.  
5. El centre vetllarà perquè en el moment d'ingrés d'alumnat amb 

llengua familiar diferent de la catalana, aquest se senti acollit, 
establint estratègies que li facilitin una ràpida comunicació en llengua 
catalana per tal d'afavorir la seva participació activa en la dinàmica de 
l'escola 

6. S’impartiran en llengua catalana totes les àrees excepte la de llengua 
castellana i la de llengua estrangera 

7. Les activitats orals i escrites, l’exposició del/la mestre/a, els recursos 
materials i didàctics del centre (llibres, jocs, audiovisuals, programari, 
etc.), els llibres de text, els exercicis de l’alumne i les activitats 
d’avaluació seran en llengua catalana en totes les àrees, excepte en 
les de llengua castellana i anglesa. 

8. El professorat del centre ha de conèixer les dues llengües oficials i ha 
d’estar en condicions de poder fer-ne ús en la tasca docent. 

9. El centre tindrà cura de la qualitat de la llengua vehicular, i el 
professorat en serà el transmissor del model d’ús per a l’alumnat per 
a que aquest en tingui un referent clar i sòlid. 

10. La distribució de les hores de Llengua Catalana a l’educació primària 
s’adaptarà al programa d’immersió lingüística, tot i respectant 
globalment en el conjunt de l’etapa les assignacions horàries 
establertes pel currículum. A Cicle Inicial es faran 5 sessions de 
Llengua Catalana i a Cicle Mitjà i Superior 4. 

11. L’aprenentatge de la lectura i l’escriptura es farà en llengua catalana, 
atès que és la que s’utilitza com a llengua vehicular i d’aprenentatge. 

12. Les estructures lingüístiques comunes de llengua catalana i llengua 
castellana han d’introduir-se en llengua catalana, evitant repeticions 
en les dues llengües.  
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13. Donades les característiques sociolingüístiques del nostre alumnat, el 
centre aplicarà la distribució horària següent per tal d’assegurar el 
coneixement adequat de la llengua catalana, dedicant hores de lliure 
disposició a aquesta àrea: 

 
 

CURS Sessions de llengua 
catalana 

Nº mínim de sessions de 
reforç de llengua catalana 

P3  2 
P4  2 
P5  2 
1r 5 2 
2n 5 2 
3r 4 2 
4t 4 2 
5è 4 2 
6è 4 2 

 
14. A primària una de les sessions de llengua catalana es dedicarà a 

reforçar l’expressió oral en català amb mig grup-classe i l’altra a 
l’expressió escrita.  

15. L’alumnat que s’incorpora tardanament al sistema educatiu català 
rebrà un suport especial i addicional d’ensenyament de la llengua 
catalana. Per això, el centre organitzarà els seus recursos humans 
per tal de garantir l’aprenentatge de la llengua catalana i l’assoliment, 
el més aviat possible, del nivell llindar. 

16. El coneixement de la història, la cultura, el patrimoni, les tradicions i 
sobretot la llengua seran presents a  l’escola  per tal de desenvolupar 
la comunicació i l’expressió, el sentiment de pertinença  al país, la 
relació amb l’entorn, l’obertura al món i la iniciació a participar en la 
societat que els envolta. 

17. El centre vetllarà perquè en acabar l'educació primària, l'alumnat 
assoleixi les competències i els objectius de final d’etapa pel que fa al 
coneixement tant oral com escrit de la llengua catalana. 

 
 

4.1.2.- El procés d’ensenyament aprenentatge de la llengua castellana 
 
18. El centre vetllarà perquè en acabar l’educació primària, l’alumnat 

assoleixi les competències i els objectius de final d’etapa pel que fa al 
coneixement tant oral com escrit de la llengua castellana. 

19. Donades les característiques sociolingüístiques del nostre alumnat, el 
centre iniciarà la sistematització de la llengua castellana en el primer 
curs del cicle inicial. 

20. L’ensenyament de la llengua castellana tindrà garantida la presència 
adequada en tots els nivells de l’ensenyament primari.  
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21. Donades les característiques sociolingüístiques del nostre alumnat, el 
centre aplicarà la distribució horària següent a l’àrea de Llengua 
Castellana:  
 
 

 
CURS Sessions de Llengua 

castellana 
1r curs 2 
2n curs 2 
3r curs 2 
4t curs 2 
5è curs 2 
6è curs 2 

 
22. El centre vetllarà per a què el professorat que imparteixi la llengua  

castellana en un determinat curs no imparteixi cap àrea en català a 
aquell grup d’alumnes, per tal que l’alumnat pugui diferenciar el 
context propi de cada una de les llengües. 

 
4.1.3.- El procés d’ensenyament aprenentatge de les  llengües estrangeres 

 
23. L’anglès és la llengua que s’ensenyarà com a llengua estrangera. 
24. L‘alumnat iniciarà l’aprenentatge de la llengua anglesa en el tercer 

curs d’educació infantil de forma oral. 
25. La distribució horària de la Llengua Anglesa serà de: 

- 2 sessions setmanals a P5, una d’elles es realitzarà amb mig grup. 
- 2 sessions setmanals a cada curs de Cicle Inicial  
- 3 sessions setmanals a cada curs de Cicle Mitjà i Superior, però 
    tenint en compte que una d’elles es realitzarà amb mig grup. 

26. A tota la primària  es realitzarà un dels tallers de plàstica en llengua 
anglesa. 

27. El professorat que imparteixi aquesta llengua disposarà de 
l’especialitat, la titulació i els coneixements adients per impartir –la i 
realitzarà les classes en anglès. 

28. El centre vetllarà perquè en acabar l'educació primària, l'alumnat 
assoleixi les competències i els objectius de final d’etapa pel que fa al 
coneixement tant oral com escrit de la llengua anglesa. 
 

 
4.2.- ÀMBIT DE GOVERN INSTITUCIONAL 

29. El director/la directora del centre vetllarà perquè la llengua catalana 
sigui el vehicle d’expressió normal en les reunions del claustre i del 
consell escolar. 

30. La llengua catalana serà el vehicle d’expressió normal en totes les 
reunions i actes de la comunitat educativa. 

31. El centre vetllarà perquè totes aquelles activitats pedagògiques que 
es realitzin fora del centre es duguin a terme en llengua catalana. 
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32. El centre fomentarà la participació de l’alumnat en les activitats 
organitzades per les institucions que tinguin com a objectiu fomentar 
l’ús de la llengua, el coneixement de la cultura catalana i la integració 
si és el cas. 

33. El centre vetllarà per la difusió entre la comunitat educativa de les 
ofertes institucionals que fomentin l’ampliació de coneixements sobre 
la llengua i la cultura catalana. 

34. Les llengües d’origen dels alumnes seran presents a l’escola, ja sigui 
en el propi aprenentatge de la llengua, ja sigui de manera simbòlica, 
com a reconeixement del patrimoni cultural que aporten els alumnes, 
cadascun dels quals ha de trobar en l’escola el reconeixement 
d’aquesta aportació. 

35.  El centre potenciarà el respecte per totes les llengües, la importància 
de la diversitat lingüística i cultural i la necessitat de preservació de 
les llengües minoritzades. 

 
 
4.3.- ÀMBIT HUMÀ I DE SERVEIS 
 

36. El professorat del centre ha de tenir el coneixement adequat de les 
dues llengües oficials a Catalunya, que el permeti la comprensió i la 
utilització correcta d’ambdues llengües en la pràctica docent habitual, 
tant en l’expressió oral com en l’escrita. 

37. El professorat exercirà la seva tasca docent en la llengua que 
correspongui segons el projecte lingüístic del centre i d’acord amb la 
normativa aplicable. 

38. El professorat tindrà cura de parlar sempre en català davant dels 
alumnes i de la qualitat de la llengua emprada (tant dins com fora 
d’espais curriculars) per tal de ser-ne model d’ús per a la resta de la 
comunitat educativa. 

39. Els monitors i les monitores utilitzaran la llengua catalana com a 
llengua de comunicació oral i escrita amb l’alumnat i tindran cura de 
parlar sempre en català davant d’ells quan es relacionin amb la resta 
de la comunitat educativa. 

40. Per impulsar la comunicació en anglès, l’AMPA vetllarà per a que 
un/a monitor/a de menjador dels cicles mitjà i superior tingui un bon 
domini d’aquesta llengua i es comuniqui només en anglès amb 
l’alumnat. 

41. El centre vetllarà perquè tot el personal del centre (professorat, PAS i 
personal contractat) 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 per les activitats 
extraescolars. 
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4.4.- ÀMBIT ADMINISTRATIU 
 
42. El centre ha d’emprar el català en les seves actuacions internes i en 

la relació entre les diverses administracions locals i altres 
corporacions públiques de Catalunya. També l’ha d’emprar 
normalment en les comunicacions i en les notificacions adreçades a 
persones físiques o jurídiques residents en l’àmbit lingüístic català, 
sens prejudici del dret als ciutadans o ciutadanes a rebre-les en 
castellà si ho demanen. 

43. El català serà emprat en totes les actuacions administratives com són 
actes, comunicats diversos, horaris, rètols, indicatius de 
dependències, arxius, qualificacions, informes interns i 
comunicacions. 

44. Les actuacions administratives sol·licitades per les famílies es faran 
en català, exceptuant-ne els casos en els quals les demanin en 
castellà. 

45. Els avisos al públic que s’hagin d’inserir al tauler d’anuncis del centre 
es faran normalment en llengua catalana. 

46. Amb famílies nouvingudes que no entenguin el català però sí el 
castellà, i per tal d’afavorir la comunicació, aquesta es podrà fer en 
castellà en aquells casos i moments que es considerin convenients. 

 
 
 
 
 

Sant Feliu de Llobregat 8 d’abril de 2019 


