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1. Introducció 

El PROJECTE LINGÜÍSTIC DEL CENTRE és l’instrument que permet assolir els objectius generals referents a la 
competència lingüística que defineix la normativa vigent. 
 
OBJECTIUS GENERALS del sistema educatiu: 
 

1. Garantir, en acabar l’educació obligatòria, el domini equivalent de les llengües oficials (B2 al final 
de l’ESO i C1 al final del batxillerat). 

2. Garantir un grau de competència suficient en una o dues llengües estrangeres (B1 al final de l’ESO i 
B2 al final del batxillerat de la primera llengua estrangera). 

3. Reconèixer i fer presents a les aules i als centres les llengües familiars dels alumnes d’origen 
estranger i facilitar-ne l’aprenentatge. 

4. Capacitar els alumnes per conviure en una societat multilingüe i multicultural. 
5. Reforçar el paper de la llengua catalana com a llengua vehicular del sistema educatiu i potenciar-ne 

l’ús per part de l’alumnat. 
6. Garantir l’acollida i l’atenció lingüística de l’alumnat nouvingut, i la seva integració a l’aula 

ordinària. 
 

La LEC estableix que els centres exerceixen l’autonomia pedagògica, a partir del marc curricular establert, i 
poden concretar els objectius, les competències bàsiques, els continguts, els mètodes pedagògics i els 
criteris d’avaluació.  
 
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.  
 
Cinc dimensions de l’àmbit lingüístic: comprensió lectora, expressió escrita, comunicació oral, literària i 
plurilingüe i intercultural.  
 
El treball a l’aula del professorat ha de recollir: les estratègies, els criteris de selecció i ordenació de les 
activitats, els materials i els recursos, l’agrupament dels alumnes, les possibles relacions amb altres àrees i 
competències, etc.  
 
Dimensions i competències de l’àmbit lingüístic:  
 
Dimensió comprensió lectora:  
 
Competència 1.  
Llegir amb fluïdesa per comprendre textos de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars en 
diferents formats i suports.  
 
Competència 2. Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació, interpretar i valorar el contingut 
d’acord amb la tipologia i la complexitat del text i el propòsit de la lectura.  
 
Competència 3. Utilitzar, per comprendre un text, l’estructura i el format de cada gènere textual i el 
component semàntic de les paraules i de les estructures morfosintàctiques més habituals.  
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Competència 4. Aplicar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement propi.  
 
Dimensió Expressió Escrita:  
 
Competència 5. Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa i el destinatari.  
 
Competència 6. Produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i estructura que s’adeqüin al tipus de 
text, a les intencions i al destinatari.  
 
Competència 7. Revisar el text per millorar-lo i tenir cura de la seva presentació formal en funció de la 
situació comunicativa.  
 
Dimensió comunicació oral: 
 
Competència 8. Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars.  
 
Competència 9. Produir textos orals de tipologia diversa adequats a la situació comunicativa.  
 
Competència 10. Interactuar en situacions on intervé més d’un interlocutor, utilitzant estratègies que 
afavoreixin la comunicació oral.  
 
Dimensió literària:  
 
Competència 11. Llegir fragments i obres i conèixer alguns autors i autores significatius de la literatura 
catalana, castellana i universal.  
 
Competència 12. Crear textos amb recursos literaris per expressar sentiments, realitats i ficcions.  
 
Dimensió plurilíngüe i intercultural:  
 
Competència 13. Ser conscient de la pertinença a la comunitat lingüística i cultural catalana i mostrar 
interès per l’ús de la llengua catalana.  
 
Competència 14. Conèixer i valorar la diversitat lingüística i cultural de Catalunya, de l’Estat espanyol, 
d’Europa i del món.  
 
El projecte lingüístic de l’escola Cascavell respon a una necessitat de revisió i actualització. És un document 
que cal anar modificant pels canvis que es produeixen en el centre. 
 
Aquest projecte forma part del Projecte Educatiu de Centre (PEC) i ha estat elaborat tenint en compte el 
marc legal, la diagnosi de la realitat del centre, així com els trets d’identitat de l’escola. Recull els acords 
presos en relació a l’ensenyament i aprenentatge de les llengües i la comunicació al centre, acords que han 
de conèixer i respectar tots els membres de la comunitat educativa. 
 
A l’Escola Cascavell, la lectura i l’escriptura són considerades eines primordials i bàsiques de la resta dels 
aprenentatges i, per tant, han de constituir un objectiu d’atenció preferent durant tota l’etapa d’educació 
obligatòria. 
 
 
 
  



PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE 

 

4 
 

2. Anàlisi de context 

L’escola Cascavell forma part de la xarxa pública del Departament d'Educació de la Generalitat de 

Catalunya. És un centre d’Ensenyament Infantil i Primària que es troba situat a la Localitat de Sant Adrià de 

Besòs,  a prop de La Mina. Des del curs 2015-16 som Comunitats d’Aprenentatge. 

 Actualment el nombre d’alumnes matriculats és de 200 alumnes i cap d’aquests són catalanoparlants. 
 

3. Oferta de llengües estrangeres 

Al centre s’ofereix com a primera llengua estrangera la llengua anglesa i es garanteix la seva continuïtat de 

l’aprenentatge al llarg de tota la primària iniciant-se a p5 fins a 6è. En horari extraescolar l’escola no ofereix 

l’ensenyament de cap llengua estrangera. 

4. Objectius d’aprenentatge i us de les llengües 

Els objectius a assolir en relació amb l'aprenentatge i ús de les llengües a l’Escola Cascavell es centren en 

tres eixos estratègics: 

 ● En la construcció d'un projecte educatiu plurilingüe, amb la llengua catalana com a eina vertebradora, 

dins d’un enfocament de treball globalitzat.  

● En l'assoliment de la competència comunicativa lingüística plena en les llengües catalana i castellana , així 

com un nivell bàsic en llengua anglesa. 

 ● En l’organització i gestió de recursos humans, metodològics i materials per tal de poder dur a terme 

aquest projecte lingüístic. 

Diem doncs que els objectius d’aprenentatge i us de les llengües generals a l’escola són: 

- Comprendre i expressar missatges orals tenint present la situació comunicativa. 

- Escoltar, parlar, dialogar i conversar en contextos d’interacció en els quals els interlocutors són 

alternativament emissors i receptors. 

- Conèixer el lèxic i les estructures morfosintàctiques i textuals necessàries per a poder-se 

comunicar. 

- Utilitzar elements comunicatius no verbals i aplicar els coneixements lèxics, gramaticals i textuals 

per interpretar i expressar missatges orals. 

- Reconèixer les lletres, paraules, les frases i interpretar el missatge del text. 

- Entendre, valorar i emprar textos en contextos reals. 

- Llegir per plaer i gaudi, per omplir la necessitat i el desig de saber. 

- Utilitzar l’escriptura com a activitat que permet comunicar-se, organitzar-se, aprendre i participar 

en la societat. 

- Participar en les situacions comunicatives amb diverses finalitats concretes on en l’escrit s’hi 

reflecteix la intenció i la contextualització. 

- Comprendre el món que ens envolta a través de diversos gèneres: poètics, narratius, teatrals... 

- Produir textos ( narracions, poemes...) en què predomini la dimensió artística i estètica. 
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- Mostrar habilitats i destreses per a la convivència, el respecte i l’enteniment entre les persones 

basats en els usos socials de les llengües en els contextos multilingües. 

- Aprendre a comunicar-se amb altres persones de diferents llengües i realitats vitals. 

- Conèixer el lèxic, alguns coneixements morfosintàctics, fonètics i fonològics textuals per comunicar-

se oralment en llengua anglesa. 

- Desenvolupar habilitats per a la lectura, en llengua catalana, castellana i anglesa, com les 

perceptives, la memòria, de descodificació, la inferència, l’anticipació i la imaginació. 

- Focalitzar l’aprenentatge en aspectes formals ( construcció de frases, lèxic...) per escriure en 

llengua catalana, castellana i anglesa. 

 

5. Criteris metodològics i organitzatius en relació a l’aprenentatge de 

les llengües. 

OBJECTIUS ACTUACIONS TEMPORITZACIÓ-
RESPONSABLES 

ÀMBIT ORGANITZATIU  

.Desenvolupar les capacitats 
lingüístiques i el domini de les 
dues llengües en els alumnes. 

.Llengua vehicular català dins les aules i 
en totes les activitats dirigides. 
.Ús lliure de la llengua en espais lúdics. 

.Al llarg del curs 

.Personal docent i no docent. 

.Assignar dins l’horari les hores 
de català i castellà que marca la 
normativa. 

.Infantil en català totes les àrees. 

.Assignació de les hores de català i 
castellà que marca la normativa a tota 
Primària (3h àrea català i 2h castellà) 
.Àrea de Castellà a Cl de manera oral 
. Tertúlies literàries dialògiques Infantil i 
primària (1 hora setmanal). 
. Assignació dins l’horari de tots els 
grups-classe de mínim 2 hores 
setmanals destinats als G.Interactius de 
llengües. 
. Tallers ( mínim dos cops per setmana) 
destinats al treball de la llengua amb 
grup reduït prioritzant l’aprenentatge de 
l’estructuració del llenguatge oral.: 
Enrola’t, experiments, joc simbòlic... 

.Equip Directiu. Inici de curs. 

.Establir criteris lingüístics 
comuns en totes les àrees 
impartides en català. 

.Treball de les llengües a través de les 
tipologies textuals repartides en les àrees 
de català i castellà i la implicació de les 
altres àrees.  
.Treball de  l`àrea a partir de la Pla 
General Anual. 

.Equip docent de Primària revisió de 
les programacions de Català. 
Durant tot el curs. 
.Equip Directiu al llarg del curs a 
través de les sessions de 
Coordinació. 

.Assignar dins l’horari lectiu les 
hores d’anglès. 

.Proposta d’activitats en anglès dins els 
G.Interactius. 
.Assignació horària que marca la 
normativa. 

Equip Directiu que proposa horari. 
Mestre d’anglès a l’inici de curs.  

.Aplicar els acords que des del 
centre s’ha valorat aplicar en 
l’àrea de català. 

.Lectura diària de 30min. 

.Ús explícit d’estratègies de comprensió 
lectora. 
.Treball de les Tipologies Textuals.  
. 1 sessió de G.Interactiu destinat a les 
llengües:  

.Acords en el PGA a l’inici de curs. 

.Grup de treball dels docents al llarg 
del curs. 
.Presentació actes festius per part 
de l’alumnat de 6è al llarg del curs. 
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- Activitat d’expressió escrita 
- Activitat de comprensió lectora 

.Presentació en els diferents actes del 
centre. 

.Aplicar els acords que des del 
centre s’ha valorat aplicar en 
l’àrea de castellà de manera oral. 

.Treball de les Tipologies textuals. 

.Representació d’una obra de teatre de 
l’alumnat a final de cicle. 

.Equip directiu al llarg del curs 

.Personal docent que imparteix 
l’àrea durant tot el curs.  

.Coordinar amb Ajuntament, 
Entitats i Servei Educatiu 
recursos per tal de promoure l’ús 
del català. 

.Seguiment del Pla de treball del Servei 
Educatiu per concretar recursos per 
complementar l’ensenyament 
aprenentatge del català en l’alumnat. 
.Coordinació amb la Biblioteca de la 
localitat i del centre per donar suport al 
treball dins l’aula.  

.Equip Directiu trimestralment. 

.Coordinadora CLIC del centre. 

.Coordinadors a l’inici de curs 
seguint PGA 

ÀMBIT DE RELACIÓ 
Assolir l'ús de la llengua catalana 
en les comunicacions orals i 
escrites del centre. 

.Elaboració de les circulars informatives 
en català. 
.Suports visuals i anuncis. 
.Programació d’activitats obertes als 
pares amb la presentació protagonitzada 
pels alumnes de 6è en les tres llengües 
d’ensenyament. 

.Equip directiu durant tot el curs. 

.Personal Docent durant tot el curs. 

.Esforçar-se a establir els mitjans 
per a l’ús de la llengua catalana 
en els àmbits mes propers a la 
comunitat escolar (PAS, personal 
no docent…). 

.Equip de monitoratges de menjador i 
d’activitats extraescolars. 
.Activitats complementàries dins l’horari 
lectiu. 

.Equip directiu durant tot el curs. 

.Personal no docent durant tot el 
curs. 

.Establir el català com a llengua 
en les reunions entre docents. 

.Diferents reunions i comissions. 
Sessions d’avaluació, formació… 
.Diverses reunions amb personal de 
Servei Educatiu o Entitats de l’entorn. 

.Equip directiu i personal docent 
durant tot el curs.  
-Personal PAS 

.Coordinar amb entitats la 
normalització Lingüística 

.Treball amb la Biblioteca, entitats de 
Lleure, barri, Ajuntament, Departament… 

.Equip directiu i coordinadora de la 
Biblioteca durant tot el curs. 
.Personal docent del centre. 

.Relació Família (castellano 
parlants) 

.Entrevistes amb tutors, reunions 
informatives introducció del català però 
donant importància a la comunicació es 
fa servir castellà o anglès, si s’escau. 
.Elaboració de dossiers informatius en 
català o en algun cas bilingües.  

.Equip directiu i personal docent 
durant tot el curs. 
.Personal no docent. 

ÀMBIT ADMINISTRATIU 
Aconseguir la normalització de la 
llengua en tota la documentació 
relacionada amb el centre. 

.Expedients, certificacions… 

.Mitjans d’administració electrònica 
.Direcció, secretaria i administració 
durant tot el curs.  

Elaborar informes i expedients de 
l’alumnat en català. Seguiment 
esfer@ 

.Informes trimestrals i expedients anuals 
de l’alumnat en català. 

.Secretaria i Administració 

 

6. Recursos i accions complementàries. 

L’escola disposa de diferents recursos i accions complementàries per reforçar i complementar l’assoliment i 

l’ús de la llengua: 
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6.1 Recursos complementaris 

1. Suport lingüístic: La coordinadora LIC del centre disposa d’un horari determinat per atendre a 

aquells alumnes que per ser nouvinguts o per presentar mancances en l’àrea de llengua necessiten 

un reforç. Aquest es farà dins o fora de l’aula segons es determini. 

2. Traductora: Per tal de facilitar l’entesa entre els membres de la comunitat educativa el centre 

disposa a hores determinades, d’una traductora pakistanesa.  

3. Voluntaris: Com a Comunitat d’Aprenentatge, l’escola disposa de voluntaris/es per realitzar els 

grups interactius. Aquests sempre són membres de la comunitat ( familiars dels alumnes, dels 

mestres...) que fomenten l’aprenentatge dialògic. 

 

6.2 Accions complementàries:  

1. Aplicació de les actuacions educatives d’èxit pròpies de les CdA: tertúlies literàries dialògiques, 

grups interactius, biblioteca tutoritzada, assemblea d’alumnes i de famílies. Totes aquestes actuacions 

impliquen un treball de la llengua tant oral com escrita. 

2. Tallers de Reforç escolar: El Projecte POEFE dota al centre d’una persona per fer reforç escolar als 

alumnes que ho necessiten. En aquest reforç es treballa la llengua tant oral com escrita amb l’objectiu 

de la millora dels resultats acadèmics 

3. Casal dels Infants: De dilluns a divendres el centre disposa d’activitats extraescolars liderats per dita 

entitat on es convinen activitats lúdiques amb escolars. 

4. Badaesport: El centre participa d’activitats esportives organitzades per mestres d’Educació Física 

del grup de treball de Badalona i ho lidera un mestre d’educació física de l’escola que assisteix al 

seminari. 

5. Activitats de relació amb l’Institut Escola la Mina: Fruït del seminari de coordinació primària-

secundària organitzat pel CRP de Sant Adrià i, liderat per la Cap d’estudis, s’ofereixen diferents activitats 

on interaccionen els alumnes de l’escola amb els alumnes de l’institut. 

6. Certamen de lectura en veu alta:  L’escola participa d’aquests certamen cada any. 

7. Sant Jordi: Tots els alumnes de l’escola entreguen els textos de les diferents tipologies textuals a la 

Fundació Pere closa i participen del concurs que aquests organitzen. Per altra banda, el centre organitza 

els Jocs Florals amb els escrits individuals de cada alumne del centre en català i en diferents tipologies 

textuals depenent dels cursos i un conte encadenat de tota l’escola.  

8. Cantata: L’especialista de música del centre participa del seminari de música que ofereix els serveis 

educatius de Sant Adrià i participem de la cantata on es relacionen la resta d’escoles de la ciutat. 

9. English day: L’especialista d’anglès del centre participa del seminari d’anglès que ofereix els serveis 

educatius de Sant Adrià i participem de la jornada inter-centres per fomentar l’anglès. 

 

7. La comunicació interna i la relació amb l’entorn. 

En la relació amb l’entorn, les famílies assisteixen a les diferents reunions que ofereix el centre. Per facilitar 

la bona comunicació, l’escola disposa del contacte d’una traductora per la creixent comunitat pakistanesa. 

Per altra banda cal destacar que, atenent al context, es faran les actuacions que es creguin pertinents per 

garantir la bona comunicació amb els membres de la comunitat. 
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8.  La formació i l’acreditació lingüística del professorat 

Tots els mestres del centre disposen de l’acreditació pertinent per dur a terme l’ensenyament de la 

llengua als infants. 

L’escola vetlla any rere any per estar actualitzat en les formacions que ofereix el departament 

d’ensenyament i  participa de forma activa.  

Totes les formacions dels mestres es recullen a la PGA  de cada curs escolar. 

9. Difusió del projecte lingüístic de centre 

Farem difusió del nostre Projecte lingüístic de la següent manera: 

1. Presentació del PL al claustre de l’escola a inici de curs amb la concreció de la PGA. 
2. Presentació dels trets fonamentals al Consell Escolar. Lliurament d’una síntesis 
3. Presentació dels trets fonamentals a les Comissions Mixtes. Lliurament d’una síntesis 
4. Incorporació del PL a la pàgina web. 
5. Recordatori a les reunions de pares d’inici de curs que poden trobar a la web de l’escola el PL. 
6. Al díptic de l’escola posar els trets principals del PL i l’enllaç de la pàgina web 
7. Realització de debats amb l’alumnat sobre propostes del projecte que puguin interessar-los i 

aportacions de les opinions, per part dels delegats, a la comissió Acadèmica. 
8. Treball amb xarxa ( entitats del barri, Ajuntament, CRP...) 

 

 

 


