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PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE: 
 

Llengua catalana, llengua vehicular i d’aprenentatge 

Llengua castellana 

Altres llengües 

Organització i gestió 

 
DIAGNOSI 

 
MARC LEGAL 

 
CONCRECIÓ OPERATIVA DEL PROJECTE 

(PLANS ANUALS) 

1. INTRODUCCIÓ 

En el nou context multilingüe de la nostra societat, el PLC s’ha d’entendre com un 

procés de reflexió i de presa de decisions que incideix en tots els contextos 

comunicatius del centre: aula, centre i entorn.. El Projecte Lingüístic forma part del 

Projecte Educatiu i ha de tenir present tant el marc legal com la diagnosi de la 

realitat del centre i ha de definir-se en aquests grans temes:  

- El paper de la llengua vehicular. 

- El tractament de les llengües curriculars. 

- La continuïtat i la coherència educatives, pel que fa als usos lingüístics, en els 

serveis escolars i en les activitats organitzades per l’AFA. 

- Els aspectes d’organització i de gestió que tinguin repercussions  lingüístiques. 
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2. ANÀLISI DEL CONTEXT 

L’escola  Can Manent és un centre educatiu que atén alumnes de 3 a 12 anys. 

Va començar el curs 2006-2007 en una zona propera al nou edifici creat el curs 

2011-2012 amb la peculiaritat de centre que creix amb el desenvolupament del 

seu projecte. 

 

Amb la definició d’escola catalana, arrelada al poble i amb la participació de 

tota la comunitat educativa: mestres, personal no docent, famílies i alumnes, 

l’escola ha anat creixent i ha anat establint vincle amb l’entorn urbà, rural i 

natural de Cardedeu, a partir de la seva descoberta i coneixement. Identificada 

amb la cultura pròpia de Catalunya i transmissora de valors de convivència i de 

respecte per totes les cultures, es compromet en l’educació com a eina 

d’emancipació personal i de millora de la societat. 

 

La llengua catalana, com a llengua pròpia de l’escola, és la vehicular i 

d’aprenentatge. El centre en potencia l’ús comunicatiu i funcional, d’expressió i 

desenvolupament personal alhora que vetlla pel coneixement, domini i respecte 

de totes les llengües i cultures que en formen part. 

 

Esdevenir claustre impulsor d’un projecte és en definitiva adoptar un compromís 

d’evidenciar en primer lloc les necessitats dels alumnes contemplades des de la 

necessitat real dels infants, des del respecte de la diferència individual, viscuda 

com a enriquiment i no com a dificultat. 

La competència lingüística del professorat és l’assoliment d’una òptima 

competència comunicativa, imprescindible per a un bon exercici de la 

professió docent. Un dels aspectes inclosos en la competència lingüística és 

el domini de les llengües oficials en el nostre context i, especialment, del 

català com a llengua vehicular de l’ensenyament. A part de les habilitats 

comunicatives generals, és imprescindible que el mestre domini els diferents 

àmbits de la llengua (des del registre col·loquial al llenguatge 

d’especialitat de la seva professió; la normativa oral i escrita; la correcció 

fonètica, etc.). 

Les places docents amb perfil professional que tenim a l’escola són dos de 

diversitat a primària i un de metodologies a infanti.  
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3. OFERTA DE LLENGÜES ESTRANGERES 

L’Anglès 

L’Anglès és la llengua estrangera que s’imparteix en el nostre centre. Per tal de 

millorar aquesta llengua estrangera a la nostra escola, tenim dues mestres 

especialistes d’angles a les diferents comunitats, d’aquesta manera podem fer 

desdoblaments de grup per fer un treball més sistemàtic i atendre millor la 

diversitat. 

Considerant primordial en el procés d’aprenentatge el component afectiu i 

d’interrelació i aprofitant l’ interès que desperta aquesta llengua i l’acceptació 

social que el seu estudi té, es dóna prioritat a l’assoliment dels següents objectius. 

Aquests es concreten en tres àmbits que creiem que s’han de contemplar 

conjuntament per garantir l’èxit de l’experiència: 

● L’alumnat: 

- L’alumnat ha de ser el centre de l’aprenentatge: fomentar l’autonomia i 

l’autoaprenentatge mitjançant projectes propis i complementant els d’aula. 

- Procurar que els alumnes assoleixin la competència comunicativa. Per 

arribar-hi es treballen les 4 “skills”: Listening, Speaking, Reading i Writing. 

 El professorat: 

- El professorat que imparteix l’àrea d’anglès és model lingüístic i facilitador de 

l’aprenentatge. 

- Els mestres tutors de comunitat de grans complementen l’àrea amb una 

rutina d’anglès setmanal. 

● Les famílies: 

- Involucrar les famílies en l’aprenentatge dels seus fills per tal que valorin i 

reforcin els aprenentatges realitzats. 

 Les activitats extraescolars: 

- A l’escola fem activitats extraescolars d’anglès organitzades amb l’AFA  per 

els alumnes de 1r a 6è. Sempre amb una organització amb la mestra 

d’anglès de l’escola. 
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4. OBJECTIUS EN RELACIÓ AMB L’APRENENTAGE I L’ÚS DE LES LLENGÜES 

- Proporcionar a l’alumnat de l’escola una competència plurilingüe i 

intercultural que garanteixi un bon domini de les llengües oficials; el català i el 

castellà. 

- Reforçar el paper de la llengua catalana com a llengua de referència del 

sistema educatiu i potenciar-ne l’ús per part de l’alumnat. 

- Capacitar als alumnes per utilitzar totes les llengües del seu repertori. 

- Desenvolupar en l’alumnat la capacitats d’utilitzar la seva competència 

plurilingüe per processar informació vehiculada en diferents llengües i 

construir un nou coneixement. 

- Fer present a l’escola les llengües i cultures dels nostres alumnes d’origen 

estranger, destacar els seu valors i la seva integració, garantint l’acollida i 

l’atenció lingüística de l’alumnat nouvingut. 

- Despertar en els alumnes la curiositat per altres llengües i cultures, per tal 

d’afavorir el seu aprenentatge durant la seva vida. 

 

5. CRITERIS METODOLÒGICS I ORGANITZATIUS EN RELACIÓ A L’APRENENTATGE DE 

LES LLENGÜES. 

- Àmbit lingüístic 

llengua catalana, llengua vehicular i d'aprenentatge 

➢ La llengua catalana , vehicle de comunicació i de convivència 

La llengua catalana, com a llengua pròpia de l’escola, és la llengua vehicular i 

d’aprenentatge. El centre en potencia l’ús comunicatiu i funcional d’expressió i 

desenvolupament personal alhora que vetlla pel coneixement, domini i respecte 

de totes les llengües i cultures que en formen part.    

En aquells contextos sociolingüístics en que, quan arriba a l’escola algun alumne 

desconeix la llengua del sistema educatiu de Catalunya, s’aplicaran les estratègies 

del programa d’immersió lingüística, per tal d’aconseguir que tot l’alumnat quan 

acabi l’escolarització obligatòria tingui el mateix coneixement del català que del 

castellà. A l’escola aquest programa s’aplica en diversos àmbits que afecten 

directament a l’alumne. Aquests són: la família, el propi alumne, el grup classe  on 

serà acollit i el centre escolar en general. 
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El pla lingüístic de nouvinguts passa per diverses fases: 

1. Rebuda de les famílies 

2. Traspàs de la informació recollida en l’entrevista al professional que realitzarà 

l’avaluació inicial. 

3. Avaluació inicial de les àrees instrumentals, en la llengua pròpia de l’alumne, a 

partir dels 8 anys d’edat. 

4. Adscripció a un curs (nivell) i al grup-classe. 

5. Traspàs de la informació de l'alumne al tutor de l'aula ordinària. 

6. Notificació a la família i presentació al tutor de l’AO 

7. Preparació de la incorporació de l’alumne al seu grup classe de referència. 

8. Acollida del nou alumne a l’AO ( l’adaptació seria convenient que fos paulatina) 

5. Traspàs de la informació de l'alumne al tutor de l'aula ordinària 

9. Activitats a tutoria 

10. Pla Individual (si cal). Aquest es realitzarà des d’E. Especial, LIC i la CAD. Es 

pautarà tota la intervenció amb l’alumne nouvingut, tant a l’aula d’acollida com a 

l’AO .  

  

➢ L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana. 

● A nivell oral: 

L’escola prioritza el treball de la llengua oral en tots els seus registres en tots els 

nivells que s’imparteixen i des de tots els àmbits. Per al centre el paper de la llengua 

oral és fonamental: cal aprendre a parlar, escoltar, exposar i dialogar per 

aprendre. Un bon domini de l’expressió és bàsic per ser ciutadans/es que estiguin 

preparats per saber expressar e forma raonada i coherent les seves opinions.  

A l’escola partim d’activitats com: 

1. La rotllana del matí: on els infants comparteixen les seves vivències, 

emocions... 

2. Les conferències:   

 Els ajuda a pensar què volen explicar als seus companys i com ho poden fer. 

 Fa conscients als nens/es dels seus aprenentatges i de les seves capacitats. 

 Els seus aprenentatges són funcionals i significatius, perquè expliquen una 

vivència o tema que dominen o tenen interès per a què els altres l’aprenguin. 

Comparteixen un aprenentatge.  

 Afavoreix la inclusió de tot l’alumnat acceptant i valorant la diversitat en les 
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diferents maneres de fer i de pensar. 

3. Els contes:  

 A la comunitat de petits: es llegeix un o dos contes cada dia per 

apropar-los al món lletrat/lector. 

 A la comunitat de mitjans i grans es llegeix un llibre, conte, poema... 

per a què tinguin un bon model lector per part del mestre. 

4. La consciència fonològica: pretén desenvolupar l’aparell buco-fonador i la 

discriminació auditiva a partir de pràxies i activitats breus i repetitives que es 

porten a terme diàriament. 

● A nivell escrit: 

L’ensenyament de la llengua escrita (lectura i escriptura) ha de tenir com a 

objectiu aconseguir al final de l’ensenyament obligatori formar lectors i escriptors 

competents. Per aconseguir aquest objectiu s’aplicaran les orientacions que dóna 

el currículum (llibreta programació mestre) i es planificaran activitats de lectura i 

escriptura que tinguin en compte les necessitats comunicatives i curriculars que té 

l’alumnat en els diversos nivells. Aquest enfocament metodològic s’inicia a la 

comunitat de petits i es consolida en el cicle inicial seguint treballant a tota 

l’Educació Primària.  

Les activitats que es proposen de lectura i escriptura tenen uns objectius clars i 

s’estableixen mecanismes de revisió per millorar cadascuna de les dues habilitats. 

Aquestes activitats estan seqüenciades en funció del procés d’ensenyament. 

Hi ha un plantejament per tal d’integrar les quatre habilitats lingüístiques: parlar, 

escoltar, escriure i llegir. Es planifiquen activitats des de tots els àmbits en què la 

interrelació de les habilitats és present. S’utilitza la llengua oral i la llengua escrita 

com a suport per analitzar, reflexionar i millorar. La relació que s’ha d’establir entre 

la llengua oral i la llengua escrita ha de ser recíproca. Hi ha activitats en què 

aquesta relació és inherent: la lectura expressiva, el teatre... 

 

A la comunitat de mitjans i grans els diferents àmbits s'imparteixen en llengua 

catalana. Les activitats orals i escrites, el material didàctic, les activitats d'avaluació 

i rúbriques són en llengua catalana, excepte la llengua castellana i l’anglès. 

L’aprenentatge de la llengua és responsabilitat de tots els mestres que intervenen a 

l’aula. El nivell d’expressió i comprensió en català dels nostres alumnes depèn de 
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tot el claustre i s’apliquen metodologies que estimulen l’expressió oral amb suports 

didàctics en català. 

Dins la programació general anual es contemplen activitats que tenen com a 

finalitat potenciar l’ús de la llengua, especialment del català. L’avaluació forma 

part del procés d’ensenyament i aprenentatge. Els instruments d’avaluació són 

diversos i s’apliquen en diferents moments del procés d’ensenyament-

aprenentatge. L’avaluació continua és un element important a l’hora de decidir 

l’organització i l’atenció personalitzada a l’alumnat. 

 

Llengua castellana 

L’aprenentatge de la llengua castellana s’introdueix a 1r de primària, tant a nivell 

oral com a nivell escrit, tot i així, a la comunitat de petits poden haver escoltat 

contes en castellà, així com d’altres llengües. A nivell escrit es treballen les diferents 

tipologies de textos. La programació de llengua castellana es planteja en paral·lel 

a la catalana, de manera que hi ha un treball d’estructures comunes que es 

realitza en català i es transfereix a l’altra llengua. D’aquesta forma s’evita la 

repetició de continguts en les dues llengües. 

El material didàctic utilitzat en llengua castellana farà incidència en l’expressió i 

comprensió oral i escrita i en l’ortografia diferencial. S’han establert criteris que 

permeten reforçar i no repetir els elements comuns entre les llengües. A la sessió 

destinada a la lectura, els alumnes llegiran tant textos i/o llibres en català com en 

castellà.  

 

Com a projecte d’escola partim del treball d’ambients a la comunitat de petits, del 

treball d’espais d’aprenentatge a la comunitat de mitjans, i de l’aprenentatge a 

partir de projectes a mitjans i grans per fer implícites activitats de llenguatge tan 

orals com escrites. 

 

Pla lector del centre 

El pal lector s’organitza de la següent manera: 

 30’ min. diaris de lectura individual. 

 Lectura per part del mestre/a com a bon model lector. 

 Voluntaris lectors durant la setmana que fan llegir als alumnes de 1r,2n i 3r. 
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 Projecte aprenentatge-servei de l’ institut Raspall: Els alumnes de 3r d’ESO fan 

de padrins lectors dels alumnes de 1r de la nostra escola.  

 Preparació de lectures de llibres i/o textos, activitats sistemàtiques amb 

l’objectiu de millorar de la fluïdesa lectora. 

 

 

Biblioteca escolar  

L'escola va iniciar l'ús de la biblioteca escolar el curs 2008. El funcionament de la 

biblioteca escolar així com la posada en marxa d'un projecte específic al respecte 

són objectius del Pla d'Autonomia de centre. Amb aquest projecte es persegueix 

una doble funció d'aquest equipament: un espai de motivació a la lectura -en les 

tres llengües d'aprenentatge de l'escola - i un lloc on cercar informació en 

qualsevol dels formats que els alumnes siguin capaços de consultar (escrit, gràfic, 

audiovisual, tecnològic...). 

Funcions de la biblioteca escolar 

1.-Organitzar i gestionar la informació i el fons documental través de l’Epèrgam. 

2.- Impulsar la lectura i el préstec a les hores del pati diàriament a la comunitat de 

mitjans i grans. I a la comunitat de petits, els alumnes visiten la biblioteca fent una 

descoberta de l’espai. 

3.-Facilitar l’adquisició de les competències en l’ús de la informació. 

4.-Proveir de serveis i recursos per a l'aprenentatge. 

5.- Dinamitzar activitats per estimular la lectura. 

6.- Col•laborar amb l’entorn. Anualment cada grup classe s’apropa a la biblioteca 

pública per realitzar una activitat adequada per l’edat amb l’objectiu de conèixer 

un espai on poder trobar documents, informació i lectures.  

 

Continuïtat i coherència entre cicles i nivells 

 

Per garantir la funció educativa que tenen tota els centres escolars l’equip docent 

disposa dels espais de temps de les comunitats i de coordinació per poder 

consensuar els principis metodològics que han orientar l’ensenyament de les 

dimensions que marca el currículum, per acordar els usos lingüístics que s’han 
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d’utilitzar i el seu ensenyament, i per fer el traspàs de la informació sobre les 

característiques de l’alumnat i sobre els valors que es volen transmetre i treballar. 

 

6. RECURSOS I ACCIONS COMPLEMENTARIS 

6.1 Recursos 

Aula acollida: *(veure protocol pla acollida) 

A qui acollim? 

- Acollida a les famílies 

- Acollida als infants 

 A principi de curs (P3) 

 Infants nouvinguts 

 Incorporacions tardanes (sense aula d’acollida) 

 Infants amb NEE 

- Acollida dels mestres 

Voluntarietat:  *(veure punt 4. Criteris metodològics i organitzatius. Pla lector) 

 Voluntaris lectors durant la setmana que fan llegir als alumnes de 1r,2n i 3r. 

 Projecte aprenentatge-servei de l’ institut Raspall: Els alumnes de 3r d’ESO fan 

de padrins lectors dels alumnes de 1r de la nostra escola.  

 

6.2 Accions 

 Pla educatiu d’entorn: 

Escola nova 21: 

- Passejades pels voltants de Cardedeu 

- Els espirals d’aprenentatge 

- Art vigent (Museu) 

- Robòtica 

- Attelier 

 Projecte aprenentatge-servei de l’ institut Raspall:  

- Els alumnes de 3r d’ESO fan de padrins lectors dels alumnes de 1r de la nostra 

escola.  

- Intercanvis entre altres escoles per treballar l’escriptura i tipologia de textos: 

Cartes. 
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7. COMUNICACIÓ INTERNA I RELACIÓ AMB L’ENTORN 

El centre educatiu ha acordat seguir un criteri lingüístic favorable a l’ús del català 

també en els rètols, cartells i divulgació general del centre. 

El pla de lectura del centre (PLEC) de l’escola vetlla perquè el català continuï sent 

la llengua vehicular i d’aprenentatge, a la vegada que hi hagi una presencia 

d’altres llengües curriculars i d’altres llengües.  

La comunitat educativa participa en l’elaboració i avaluació dels documents del 

centre. L’equip educatiu dóna a conèixer a tota la comunitat el projecte educatiu 

així com altres documents a través del consell escolar, publicacions periòdiques, 

pàgina web, etc. 

La llengua del centre en tots els àmbits, tant escolars com extraescolars, a nivell 

oral i escrit, és el català, utilitzant un llenguatge no sexista en tots els documents. 

Habitualment tots el professionals del centre s’adrecen a les famílies en català tot 

respectant la competència lingüística d’aquestes i canviant l’ idioma si s’escau.  

L’escola té una pàgina web que li permet la comunicació amb tota la comunitat 

educativa. L’AFA disposa d’un espai web. Tots aquest mitjans de projecció del 

centre estan íntegrament en català. 

Segons la declaració dels Drets lingüístics, tothom té dret a ésser reconegut com a 

membre d’una comunitat lingüística i, si s’estableix en el territori d’una l’altre, 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 l’aprofitar, tant per 

afavorir l’autoestima com per enriquir el currículum i les activitats ordinàries del 

centre. 

 

8. LA FORMACIÓ I L’ACREDITACIÓ LINGÜÍSTICA DEL PROFESSORAT 

El repte principal del mestre és garantir que els alumnes assoleixin els objectius que 

prescriu el currículum seguint la línia pedagògica i metodològica d’escola. Per això 

es fan formacions internes per consensuar criteris d’aprenentatge i d’avaluació. 

A més a més els mestres fan formacions individuals per millorar la seva tasca dins el 

grup i el centre. 

Com a escola hem participat a “l’Ara escric” i a altres formacions per millorar 

coneixements lingüístics. 
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9. DIFUSIÓ DEL PROJECTE LINGÜÍSTIC 

Aquest projecte lingüístic, explicitat en el projecte Educatiu  es comparteix amb la 

comunitat educativa  de l’escola. 

 


