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INTRODUCCIÓ

D’acord amb l’article 14 de la Llei d’educació, el projecte lingüístic forma part del projecte
educatiu  del  centre.  Recull,  de  manera  organitzada,  tant  els  criteris  adoptats  per  a
l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües, com els criteris de comunicació del centre.

Es tracta, per tant, d’un instrument que ajuda a desenvolupar de manera coherent i eficaç
les  activitats  d’aprenentatge  lingüístic  i  que  posa  l’accent  en  els  acords  de  gestió
educativa diària dels centres. És, doncs, una eina pedagògica i organitzativa flexible, que
evoluciona a partir de les estratègies educatives fixades i de l’assoliment dels objectius
marcats d’acord amb les especificitats pròpies de cada centre. 

En aquest sentit, l’article 2 .1 del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres,
estableix que 

“L'autonomia dels centres educatius abasta els àmbits pedagògic, organitzatiu i de 
gestió  de recursos humans i  materials.  El  projecte educatiu  del  centre  n'és la  
màxima expressió”,  i  l’art.  5  e)  de  la  mateixa  norma afegeix  que “El  projecte  
lingüístic s'ha de concretar a partir de la realitat sociolingüística de l'entorn i d'acord
amb el règim lingüístic del sistema educatiu establert a les lleis. 

El projecte lingüístic dóna criteri amb relació al tractament i l'ús de les llengües en
el centre i recull els aspectes que determinen les lleis sobre la utilització normal del
català  com  a  llengua  vehicular  i  d'aprenentatge,  així  com  la  continuïtat  i  la
coherència educatives, pel que fa als usos lingüístics, en els serveis escolars i en
les activitats organitzades per les associacions de mares i pares d'alumnes. 

El projecte lingüístic també dóna criteri sobre l'aprenentatge de les dues llengües
oficials  i  de  les  llengües  estrangeres.  Així  mateix,  determina  quina  llengua
estrangera s'imparteix com a primera i quina o quines com a segones.”

1. ANÀLISI DE CONTEXT

A partir de les dades facilitades per les famílies cada curs en el procés de matrícula i
partint de la darrera enquesta realitada l’any 2010, constatem que ha anat augmentant
progressivament el nombre d’infants que fan servir habitualment la llengua castellana a
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casa, un 75%. El català es fa servir gairebé en el 25% dels domicilis, mentre que un grup
menor fan servir altres llengües diferents d’aquestes dues (anglès, alemany, holandès,
thailandès).

L’expensaió demogràfica que ha viscut el municipi a principis de segle XXI ha afavorit el
canvi pel que fa al predomini de la llengua d’ús habitual.

La llengua de relació espontània dels infants en moments d’esbarjo i fora de l’escola és el
castellà, en la gran majoria de casos. 

• Competència lingüística del professorat

Tot el professorat del centre està capacitat per fer docència tant en llengua castellana com
en  llengua  catalana.  Un  grup  més  concret,  s’encarrega  del  treball  de  la  llengua
estrangera,  que  en  el  nostre  cas  és  l’anglès  gràcies  a  la  seva  titulació  i  capacitació
corresponent.

• Places docents amb perfil professional de l’àmbit lingüístic

Els  novedosos  perfils  professionals  del  Departament  d’Educació  ens  van  permetre
comptar amb una plaça de «Lectura i biblioteca escolar» per garantir la continuïtat dels
projectes relacionats amb la promoció i el desenvolupament del gust per la lectura.

2. OFERTA DE LLENGÜES ESTRANGERES
• Primera o primeres llengües estrangeres

La llengua estrangera que s’oferta al centre és l’anglès, que s’inicia a P5. En aquest curs
es fa un tractament exclusivament oral de l’àrea i durant els primers cursos d’educació
primària es va augmentant la presència de la llengua escrita.

• Activitats extraescolars d’aprenentatge de llengües i cultures addicionals

A l’escola es realitzen dues activitats extraescolars relacionades amb la llengua anglesa.
Per una banda, un grup d’infants realitza una sessió diària de 30 minuts d’anglès oral,
mitjaçant jocs i altres activitats (art, informàtica, cinema, ...). Un altre grup fa anglès oral
dos cops per setmana a les tardes, amb una durada d’una hora cadascuna.
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3. OBJECTIUS EN RELACIÓ A L’APRENENTATGE i l’ÚS DE LES
LLENGÜES
A  continuació  es  detallen  els  objectius  específics  a  assolir  en  base  als  EIXOS
ESTRATÈGICS següents:

- Àmbit docent
Segons el que disposa el Decret 95/1992, en finalitzar l’Educació Primària,
els alumnes del Centre han d’haver assolit els següents objectius:
-  Llengua Catalana,  “  conèixer  i  utilitzar  correctament i  apropiadament la
Llengua Catalana, tan oralment com per escrit, emprant-la normalment com
a llengua d’ús i d’aprenentatge” ( art. 2.5.)
- Llengua Castellana, “ conèixer la Llengua Castellana a nivell oral i escrit de
manera que pugui utilitzar-la apropiadament com a font d’informació i vehicle
d’expressió” ( art.2.6)
-  Llengües  estrangeres  (anglès),  “comprendre  i  expressar  en  llengües
estrangeres missatges senzills dintre d’un context.” (art.2.7)         

- Àmbit organitzatiu

- Pel que fa al tractament de llengües, es farà una planificació adequada de
comprensió i  expressió oral a l’Escola. El seu ús s’ha d’estendre a tots els
àmbits (mestre-alumne, alumne-alumne, etc.).

- Respecte a la Llengua Castellana, sempre que sigui possible,  l’impartirà
un mestre diferent del propi tutor/-a.

- Àmbit administratiu, de relació, extraescolar

- La  Llengua  Catalana  serà  vehicle  d’expressió  normal,  tant  en  les
activitats internes, incloent-hi  les de caràcter administratiu,  com les de
projecció externa.

- Es valorà que la llengua de comunicació al centre  és el català. En aquest
sentit  es  treballarà  conjuntament  amb  l’AMPA a  l’hora  de  presentar
qualsevol comunicació a la comunitat escolar.

- Tanmateix  l’escola  assumirà  com a objectiu  preferent  la  normalització
lingüística a l’àmbit extraescolar.
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4. CRITERIS METODOLÒGICS I ORGANITZATIUS PER A 
L’APRENENTATGE DE LES LLENGÜES

- Es fomentarà la formació docent continuada, per tal d’assolir els objectius proposats, 
dotant el professorat dels recursos i estratègies necessaris.

- Es procurarà que hi hagi coordinació entre els mestres en tant que aquesta permetrà
establir una programació coherent.

EDUCACIÓ INFANTIL
- La totalitat de les àrees s’imparteixen en català, reforçant la parla oral, tenint en compte
l’alumnat  castellano-parlant  que  s’incorpora  a  l’Escola  i  fent  especial  èmfasi  en  l’ús
d’estratègies conversacionals. 

CICLE INICIAL:
- Llengua Catalana i literatura: 4 hores setmanals.
- Llengua Castellana i literatura: 2 hores setmanals. 
-  Continguts i estructures lingüístiques comuns: 1 sessió setmanal (Inclosa a l'àrea de
Català). 

CICLE MITJÀ I CICLE SUPERIOR
- Llengua Catalana i literatura: 4 hores setmanals.
- Llengua Castellana i literatura: 2 hores setmanals.
- Continguts i estructures lingüístiques comuns: 1 sessió setmanal.  

- Pel que fa a la Llengua estrangera que s’imparteix al Centre (anglès), s’inicia a Educació
Infantil, amb 2 sessions de 30’ setmanals.
Es fan 3 sessions setmanals per a tots els nivells d'Educació Primària, essent una d'elles
en grup reduït,  sempre que sigui  possible,  per tal  d'afavorir  el  treball  de comprensió i
expressió oral. Igualment es procurarà a l'hora de confegir els horaris que les sessions
estiguin prou espaiades, facilitant la freqüència setmanal adequada.
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Suport a alumnAT d'incorporació tardana:

-  Es  tindrà  en  compte  la  possibilitat  que  arribin  alguns  alumnes  d'altres  comunitats
lingüístiques, i per tant s'establiran els mecanismes necessaris de reforç, per tal d'ajudar
aquest alumnat a assolir els mínims de vocabulari i estructures comunicatives, tant orals
com escrites.

Observacions genèriques pel que fa a la Metodologia.

Educació Infantil.
La persona tutora serà el motor i model de la comunicació i dels intercanvis lingüístics a
l’aula, afavorint un ambient adient, on tots els infants tinguin oportunitat d’expressar les
seves pròpies  vivències i  vagin adquirint  actituds favorables  de participació,  iniciativa,
interès i atenció.

Partint de què l'infant en acabar aquesta etapa ha de tenir un bon domini dels recursos
lingüístics,  una competència  gramatical  acceptable  i  que  des del  punt  de  vista  de  la
comunicació sigui un parlant eficaç. 

Recursos:
.Explicació de contes amb i sense suport visual.
.Lectura d’imatges i ús de referents visuals de text.
.Explicació de notícies.
.Joc simbòlic i jocs tradicionals
.Cançons.
.Dites i embarbussaments.
.Seqüenciacions temporal, amb i sense suport.
.Dramatitzacions. 
. TIC.

Educació Primària.
El conjunt d’activitats, en general, hauran d’afavorir el desenvolupament de la comprensió
i  expressió oral  i  escrita,  alhora que s'introduiran de manera gradual i  progressiva els
continguts sistemàtics de fonètica, ortografia, lèxic i gramàtica.

LLENGÜES CATALANA I CASTELLANA
Llengua parlada 
Tanmateix es facilitarà als alumnes l’accés a la diversitat de registres més enllà de la
llengua  familiar,  introduint-los  en  situacions  comunicatives,  funcions  i  formes  el  més
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variades possibles que facilitin i motivin l’aprenentatge a nivell receptiu, escoltant tot tipus
de lectura en veu alta ( poesies, contes, embarbussaments...) i des d’un punt de vista
productiu  es  faran  activitats  de  lectura  expressiva  en  veu  alta,  recitació  col·lectiva  i
individual, representacions, memoritzacions, rodolins, poesies...

Llengua escrita
Es motivarà als nens i nenes per tal de fer-ne descobrir l’ús funcional.
Les produccions que es faran des de l’Escola abraçaran un ventall ampli del que pot ser
l’expressió  escrita.  En  aquest  sentit  es  disposarà  de  tota  mena  de  texts:  contes,
narracions, novel·la, teatre, poesia...
Tanmateix, la bona presentació serà entesa com a necessitat per poder comunicar-se.

Treball sistemàtic de la Llengua:
A) Fonètica i ortografía
La reflexió i  interiorització de normes i  criteris sobre la part més formal de la Llengua
s’intentarà fer a partir de contextos significatius per a l’alumnat en tant que qualsevol text
sorgit en la pràctica diària, permet analitzar-ne els diferents components lingüístics.
Els continguts bàsics es tractaran de manera gradual adaptats a cada edat. 
- Si en Cicle Inicial o inicis d’etapa es detectessin dificultats de pronunciació per causes
diverses (procés maduratiu o disfuncions d’altres tipus) l’estudi sistemàtic de les normes
ortogràfiques pròpiament dites es treballaran en els últims cursos de l’etapa.
Es partirà d’una reflexió conjunta i de tècniques de consulta com a elements afavoridors
que propiciïn l’hàbit de l’autocorrecció.

B) Gramàtica.
Les activitats centrades en els aspectes gramaticals tindran com a finalitat  principal la
reflexió i correcció de les pròpies correccions i la comprensió dels missatges a l’abast dels
alumnes d’aquestes edats, i no només l’explicitació d’una teoria gramatical.

C) Lèxic.
S’aplicaran  estratègies  d’aprenentatge  i  estructura  del  lèxic  per  tal  que  el  conjunt  de
matèries  i  activitats  escolars  facilitin  l’accés  dels  alumnes  a  deferents  contextos,  de
manera que s’afavoreixi l’increment del lèxic i  el coneixement progressiu dels diferents
registres de la Llengua.
Es tindrà en conte la reflexió sobre els mecanismes de reconeixement del significat de les
paraules en les activitats de recepció i, sobretot, en la lectura.
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LLENGUA EXTRANGERA  (ANGLÈS)

- S'introduirà l'ensenyament de l'anglès a P5.
- Sempre es partirà de l'expressió oral.
- Es valorarà que s'afavoreixi al màxim un bon nivell comunicatiu per part de l'alumnat, a
través de situacions que imitin la vida real.
- És molt important fomentar en l'alumnat una actitud positiva davant els models de parla
que se'ls hi oferiran: enregistraments orals, vídeos, professorat, resta d'alumnes, etc. 
- Sempre que sigui possible la persona docent que faci aquesta àrea, no impartirà cap
més àrea de llengua al  mateix  grup d'alumnes per  tal  d'afavorir  que l'alumnat  faci  la
identificació amb l'idioma, facilitant així una bona disposisició envers la comunicació en
aquesta llengua.
- És imprescindible disposar de suports visuals adequats per recolzar el treball d'expressió
i comprensió.

5. RECURSOS I ACCIONS COMPLEMENTÀRIES

El centre participa cada curs en projectes europeus eTwinning per tal d’oferir a l’alumnat
eines de comunicació en llengua anglesa en situació real i significativa.

Les persones encarregades de dur a terme les gestions són les persones especialistes
d’anglès, que contacten amb altres centres europeus dins la plataforma virtual.

6. COMUNICACIÓ INTERNA I RELACIÓ AMB L’ENTORN

La llengua d’ús habitual al centre és el català, tant en les comunicacions internes com en
les comunicacions amb l’entorn,  sens prejudici  de fer  servir  la llengua castellana o la
llengua anglesa en els moments en què sigui facilitadora del procés comunicatiu.

Les informacions a les famílies es faran en llengua catalana habitualment, emprant també
la llengua castellana en els casos en què les famílies ho sol·licitin o manifestin no la no
coneixença del català.

Les publicacions a Internet (web del centre i blogs) es faran també en llengua catalana,
per defecte, tret dels casos on siguin produccions de l’alumnat en altres llengües diferents
a aquesta.
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La  resta  d’activitats  del  centre  faran  servir  la  llengua  catalana  com  a  llengua  de
comunicació habitual, com ara el servei de menjador i les activitats extraescolars, amb
l’excepció de les activitats complementàries que estan dissenyades per al contacte amb la
llengua anglesa, on serà aquesta la llengua vehicular i de comunicació habitual.

7. LA QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL DELS DOCENTS

Tot el  professorat del  centre té  la capacitació professional  corresponent  per  poder  fer
docència en les diferents llengües.

A banda del  català  i  el  castellà,  el  professorat  que imparteix  l’àrea d’anglès tindrà la
capacitació específica corresponent.

Com s’explica anteriorment, una persona del centre té el  reconeixement per ocupar el
perfil lingüístic de «Lectura i biblioteca escolar» i serà una de les persones encarregades
de dinamitzar i promoure l’ús de la biblioteca escolar del centre i d’aula com a eina de
difusió de cultura i plaer per la lectura.

El centre facilitarà l’assistència i participació de tot l’equip de mestres en les activitats de
formació  permanent  que  siguin  d’utilitat  per  a  la  millora  de  les  competències  del
professorat, com ara cursos, seminaris, tallers, etc.
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