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0. Introducció 

0.1. Presentació del document 

El PLC és un document resultat del procés de reflexió del tractament de les diverses 

llengües que, a nivells diferents, són presents al nostre centre educatiu. El Projecte 

Lingüístic forma part del Projecte Educatiu de Centre i té present tant el marc legal vigent 

com la diagnosi de la realitat del centre.  

Es defineixen aquests grans temes: el paper de la llengua vehicular i de comunicació, el 

tractament de les llengües curriculars i els aspectes d’organització i de gestió que tenen 

repercussions lingüístiques.  

El PLC de l'Escola Elvira Cuyàs és un recull organitzat dels acords sobre les propostes 

educatives per a l'ensenyament i l'aprenentatge de les llengües i la comunicació en el 

context escolar, així com dels aspectes organitzatius i de gestió per al seu tractament.   

Els principis expressats en el PLC es desenvolupen en la resta de documents de gestió del 

centre i es concreten en el pla anual.  

Aquest PLC pretén ser l'instrument per al desenvolupament coherent i eficaç de les 

activitats educatives del nostre centre, a la vegada que vol garantir els drets de tots els seus 

alumnes de poder fer servir el català, el castellà, l'anglès i el francès per a finalitats 

múltiples, de forma oral i escrita, en contextos formals i no formals.  

 

Aquest projecte lingüístic representa una revisió del PLC vigent fins el moment, elaborat 

durant el curs 2008-2009. Aquesta renovació ha estat duta a terme per un grup de treball en 

representació de tots els mestres del centre i atenent les aportacions del Claustre.  

El procés s’ha iniciat amb la revisió del projecte anterior i amb la recollida de dades 

qualitatives i quantitatives, per poder així determinar les concrecions del projecte. S'han dut 

a terme enquestes als i les mestres, s’ha realitzat un buidatge de les dades dels alumnes en 

matèria lingüística, s'ha fet un recull de projectes sobre el tractament de les llengües a 

l'escola i els cicles han fet aportacions a la proposta.  

Una vegada elaborat el desenvolupament del projecte amb les aportacions dels cicles i el 

pla estratègic, el claustre n'ha fet aportacions i esmenes al conjunt. 

En un món cada vegada de més ràpida transformació i de gran complexitat, on s'evidencia 

la necessitat social sobre el domini competencial i el seu aprenentatge significatiu de les 

diverses llengües, l'escola ha de poder garantir el contacte amb aquestes llengües des dels 

diferents àmbits curriculars. El sistema educatiu doncs, "ha de poder formar parlants 

plurilingües, amb diferents graus de domini de les llengües que coneixen, capaços 
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d'interactuar en un context lingüístic i cultural complex, oberts al món i amb capacitats per 

accedir al mercat amb garantia d'èxit". És, en aquest context, que el Govern de Catalunya 

desenvolupa l'estratègia L'escola catalana, un marc per al plurilingüisme, que té com a 

objectiu definir un model propi d'educació plurilingüe que garanteixi que tot alumnat, 

independentment del seu origen lingüístic familiar, tingui un ple domini de les llengües 

oficials i de, com a mínim, una llengua estrangera, a més de reforçar la introducció d'una 

segona llengua estrangera amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competències 

bàsiques que s'estableixen en el currículum de Catalunya, basades en el Marc europeu 

comú de referència per a les llengües."                     1       

Així doncs, és aquest nou context sociolingüístic juntament amb el nou marc legislatiu i les 

noves corrents pedagògiques de tractament de les llengües que fan necessària la re-

elaboració i l'actualització del nostre projecte lingüístic, per tal de respondre a les exigències 

lingüístiques de la nostra societat. 

 

El tractament de les llengües es duu a terme doncs, des d’un enfocament comunicatiu que 

parteix del principi psicopedagògic que les llengües s’aprenen en contextos reals d’ús a 

través de la interacció significativa amb altres parlants i amb la premissa d’una concepció 

competencial del currículum, la funció de la qual la llengua és un eix transversal i global que 

està present en totes les àrees curriculars. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                
1
 http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/plurilinguisme/sobre/presentacio/ 

 

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/plurilinguisme/sobre/presentacio/
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/plurilinguisme/sobre/presentacio/
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El marc normatiu i referencial que concreta el projecte de centre per als cursos 2016-2020 

es basa en els següents documents que queden detallats en la imatge que segueix.2  

 

 

Així doncs, ens centrem en el tractament de les llengües a l'escola envers el Marc per al 

Plurilingüisme, impulsat per el Departament d'Ensenyament, i actualment documentat pel 

“Model lingüístic  del sistema educatiu  de Catalunya L’aprenentatge i l’ús  de les llengües 

en un  context educatiu  multilingüe i multicultural” 3 d’octubre del 2018, així com per l’annex 

2 del DECRET 142/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l’ordenació dels ensenyaments 

de l’Educació Primària4, en l’àmbit de llengües (Llengua catalana i literatura, Llengua 

castellana i literatura).  

 

Aquest document és obert i de gestió per tal de permetre millores i modificacions. Es vetlla 

pel seu compliment i difusió i es fa una concreció periòdica. 

 
 
 
 
 
 

 

                                                
2
  Quadre elaborat a partir de la informació detallada a http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/plurilinguisme/sobre/documents-de-

referencia/ 
3
 http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/model-linguistic/model-linguistic-

Catalunya-CAT.pdf 
4
 http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/curriculum/curriculum-educacio-

primaria.pdf 
 

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/plurilinguisme/sobre/documents-de-referencia/
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/plurilinguisme/sobre/documents-de-referencia/
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/model-linguistic/model-linguistic-Catalunya-CAT.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/model-linguistic/model-linguistic-Catalunya-CAT.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/curriculum/curriculum-educacio-primaria.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/curriculum/curriculum-educacio-primaria.pdf
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1. Context sociolingüístic 

1.1. Alumnat  

La realitat sociolingü stica queda definida per l'entorn on s’ubica el centre i l’alumnat que el 

conforma. 

El centre es caracteritza per disposar d'una  varietat lingüística que enriqueix culturalment el 

clima de l’escola. Tot i ser el català, la llengua vehicular i de cohesió social del centre, es fa 

l’ús, si s’escau, d’altres llengües en les situacions d’ensenyament-aprenentatge, com el 

castellà, l’anglès i el francès. 

La relació família-escola afavoreix el desenvolupament dels infants, de manera que el 

tractament de la llengua al centre té en compte la realitat lingüística de tots i cada un dels 

alumnes. La diversitat lingüística és una realitat social que es té en compte des del centre. 

La llengua predominant a nivell familiar és el castellà amb una presència del 59,3% a EI i 

93,24% a  PRI. Pel que fa al català és del 5,8% a EI i 8% a PRI.  Cal destacar d’altres 

llengües de comunicació també presents a les famílies del centre, que són:  l’àrab, el 

bereber, l’urdú, el pakistanès, el francès, el romanès, el portuguès, el roman , l’anglès i el 

xinès. 

 

 CAT CAST BILING ALTRES 

EI 5,8% 59,3% 18,7% 15,4 % 

PRI 8% 93.24% 5,78% 9% 

 

5
 Quadre elaborat a partir de la informació recollida en l’enquesta sobre llengües de comunicació familiar. 
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La llengua de comunicació entre l’alumnat i en conversa espontània és el castellà. 

Pel que fa l’assoliment competencial de les llengües que es treballen al centre el castellà és 

la llengua que presenta, sensiblement, millors resultats amb un 86,96% d’alumnat  global 

que les supera; la comprensió oral obté un 95,9% de percentatge d’assoliment satisfactori, 

la comprensió lectora un  86,58% i l’expressió escrita un 89,04%.   

El català presenta un 86% d’assoliment global satisfactori, on la comprensió lectora 

representa un 81,82% i l’expressió escrita un 87,74%. Finalment, l’anglès ha representat un 

assoliment mitjà del 74,26%, sent la comprensió oral la que obté un resultat una mica més 

baix (71,56%), l’expressió escrita representa un assoliment del 71,96% i la comprensió 

lectora obté el percentatge d’assoliment més alt amb un 84,36%. ( Les dades són la mitjana 

dels últims cinc cursos). 

1.2. Entorn 

L’escola Elvira Cuyàs està situada al carrer Baix de Sant Pere, 15 a Montcada i Reixac. Va 

ser construïda l’any 1978. El centre està pensat per acollir dues l nies des de P-3 fins a 6è. 

Va ser l’únic centre públic del barri fins el curs 07/08, quan es va crear un nou centre a Mas 

Duran. 

El centre és de règim ordinari i compta amb una aula de música, dues aules d’idiomes, una 

biblioteca i una sala polivalent, dues sales d’informàtica i dues aules d’educació especial. 

També dues aules pels alumnes del SIEI d’infantil i primària. Aix  mateix, ofereix servei de 

menjador i extraescolars de diferent temàtica.  

Mas Rampinyo és un barri obrer de Montcada i Reixac (Vallès Occidental), a l’esquerra del 

riu Ripoll, que ha crescut els últims anys per creació de noves residències amb poc 

moviment migratori. Actualment, continua el procés d’expansió del barri amb la creació de 

Mas Duran, incrementant el nivell migratori. La línia de  ferrocarril de Barcelona a Puigcerdà 

divideix el barri.  

La població està formada per un grup autòcton i per una minoria creixent de famílies 

immigrants. 

El nivell cultural i econòmic és mitjà- baix. Pel que fa el consum lingüístic, la presència del 

català a l’entorn com a llengua vehicular segueix la mateixa pauta que l’escolar, és 

minoritària. A l’igual que el percentatge d’altres llengües, tot i que, s’ha notat un creixement 

progressiu d’aquestes últimes, els darrers anys. 

El consum cultural s’arrela a La Unió, un centre cultural molt arrelat al Barri i al municipi. 

L’associació contribueix a la difusió d’actes en llengua catalana. Aix  mateix, l’ajuntament de 
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Montcada ofereix a les escoles diferents activitats en llengües catalana, castellana i anglesa 

que promouen el lligam entre la cultura i la llengua.  

L’Ajuntament i el seu Pla Educatiu d’Entorn ofereix diverses activitats per les famílies, com 

tallers de llengua i cultura, activitats pel tractament de la diversitat i altres iniciatives per a la 

integració i acollida de famílies nouvingudes. 

1.3. Professorat 

La competència lingüística del personal docent (independentment de les diferents 

acreditacions del nivell de coneixement de les diferents llengües, i dels canvis de titulacions 

relatius a les diferències generacionals del professorat) garanteix el coneixement i domini de 

les dues llengües oficials (català i castellà) per exercir la seva funció docent. El personal de 

llengües estrangeres del centre que té la titulació i preparació necessària per impartir 

l’especialitat corresponent (anglès/francès). 

El centre actualment no disposa de places docents amb un perfil professional concret 

(estructurals), però garanteix a la plantilla tres places d’anglès i una de francès.  

Pel que fa a la formació del professorat, el centre participa a les diferents propostes 

relacionades amb la llengua, acollida i cohesió social que tant el Departament com el CRP 

proposen: jornades CLIL, de tractament de les llengües (Ara Escric, PLEC, biblioteques 

escolars, jornades del concurs “Lectura en veu alta” etc.), xarxa de competències bàsiques, 

acord de coresponsabilitat,... Des de l’equip directiu s’intenta difondre i facilitar la 

participació del claustre (individual o en grup) en cursos de formació, jornades informatives i 

altres activitats relacionades amb la millora de la pràctica docent. També, es procura 

informar al professorat sobre les novetats i canvis en matèria d’ensenyament-aprenentatge, 

en general, i en matèria  lingüística, en particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE 

 

Generalitat de Catalunya                            
Departament d’Educació 
Escola Elvira Cuyàs 
 

 

11 
 

2. Llengües estrangeres 

2.1. Estratègies generals per a l’assoliment d’objectius de l’etapa. 

L’alumnat, en acabar l'etapa, ha de conèixer, com a m nim, una llengua estrangera per tal 

d'esdevenir usuaris i aprenents capaços de comunicar-se i accedir al coneixement en un 

entorn plurilingüe i pluricultural.  

Al nostre centre la primera llengua estrangera és l’anglès i la segona, el francès. 

L’inici de l’aprenentatge/ensenyament de la primera llengua estrangera és a Educació 

infantil, amb un ús totalment oral. L’objectiu principal que es pretén és, que d’aquesta relació 

amb la nova llengua, els nens/es desenvolupin una sensibilitat, així com, un conjunt 

d’aptituds i capacitats (sobretot de comprensió auditiva i de pronúncia) que els  motivin pel 

procés continuat que es desenvoluparà al llarg de l’Educació Primària.  

L’aprenentatge que fan els nens/es a l’etapa d’Infantil de la llengua estrangera no es limita a 

un seguit de paraules de vocabulari específic sinó que constitueix una eina amb què accedir 

a la realitat que els envolta, d’una manera lúdica i estimulant, sense fer èmfasi en l’objectiu 

lingüístic.  

Al Cicle Inicial es pretén mantenir i afiançar el contacte i el gust per la llengua anglesa. A 

més,  es continua i s’amplia la tasca iniciada a l’EI pel que fa als objectius proposats sobre 

la competència lingü stica, oral  i de pronúncia, en llengua anglesa. S’inicien  aproximacions 

al llenguatge escrit.  

Al Cicle Mitjà i CS es continua amb un treball intens de totes les habilitats pròpies de la 

llengua, expressió i comprensió oral i s’aprofundeix en el treball del llenguatge escrit (lectura 

i escriptura) amb el treball d’estructures gramaticals, fonètica i vocabulari.  

Per altra banda, a tots els cicles, es realitza un treball específic de les festes, introduint les 

pròpies anglosaxones (Halloween, Easter, St Valentine, St Patrick). Es participa de les 

festes pròpies de l’escola però introduint elements de la cultura anglosaxona (Christmas, st 

George, etc.).  

Aquest  treball de les festes, juntament, amb la lectura de contes, aprenentatge de cançons, 

participació en exposicions, realització de murals i pòsters de temàtiques variades que es 

proposin a nivell d’aula i de centre, serveix per  desenvolupar la competència intercultural de 

l’alumnat. 

Al llarg dels últims cursos s’ha anat oferint contingut de matèries no lingü stiques en la 

primera llengua estrangera, tant en les hores d’aprenentatge d’aquesta llengua tractant 

temàtiques relacionades amb altres àrees, com participant en projectes desenvolupats a 
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l’aula. Al cicle superior es van incorporant, en ocasions aspectes d’un àrea, com a 

estratègia, per fomentar espais de reflexió sobre la llengua. A aquest cicle la programació 

de les activitats d’ensenyament-aprenentatge es duu a terme de manera coordinada entre 

tutors i mestra especialista. Els blocs de continguts de ciències socials i naturals (àrees no 

lingü stiques) es determinen a l’inici de curs i queden concretats a la planificació del curs 

corresponent tot justificar-ne l’elecció. 

El francès com a segona llengua estrangera s’inicia al primer curs del cicle superior de 

l'Educació Primària. S’imparteixen dues sessions setmanals al llarg de tot el cicle. 

L’objectiu és acostar els alumnes a una llengua molt propera geogràficament. El centre va  

mantenir el francès com a segona llengua estrangera, dintre del seu PEC, apostant pel 

benefici que suposa al nostre alumnat aquesta possibilitat per ser parlants plurilingües.  

L’estudi d’aquesta segona llengua estrangera  té continuïtat en etapes superiors (ESO).  

Pel que fa el tractament de la llengua francesa es parteix d’una introducció oral del 

vocabulari i estructures bàsiques. Es fan servir situacions semblants a les que vivencien els 

alumnes en el seu entorn més proper. Seguint una metodologia activa i engrescadora. 

2.1.2. Desplegament del currículum 

El procés d’E-A de les llengües estrangeres queda regulat segons les directrius del decret 

142/2007 del 26 de juny d’ordenació de l’ensenyament de l’Educació Primària i per les 

orientacions del document “competències bàsiques de l’àmbit lingü stic” llengües 

estrangeres6. Els objectius de cada etapa queden reflectits en el desplegament curricular 

del centre i es concreten al pla anual de l’àrea corresponent, cada curs. (veure annex). 

2.1.3. Metodologia  

Ja s’han comentat algunes estratègies metodològiques al punt 2.1. 

En general, per millorar el coneixement de la llengua estrangera, la principal estratègia es 

preveure agrupaments de diversa tipologia per atendre els diversos ritmes d’aprenentatge. 

Aix  mateix, es dissenyen situacions d’aprenentatge globals per a promoure la motivació en 

el procés d’E-A dels alumnes i fer-los partícips del mateix.  

 

 

 

 

6
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-

basiques/primaria/prim-linguistic-estrangeres.pdf 

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/prim-linguistic-estrangeres.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/prim-linguistic-estrangeres.pdf
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Per aquesta raó es contemplen agrupaments amb grup sencer i en migs grups (aquests 

agrupaments queden concretats als annexos).  

Vetllem perquè l'enfocament emprat en l'aprenentatge i ús de les llengües estrangeres 

inclogui oportunitats perquè tot l'alumnat adquireixi habilitats lingüístiques, contribueixi en el 

desenvolupament cognitiu de l'alumnat, l’afavoreixi a esdevenir progressivament autònom 

per continuar aprenent i aprengui a treballar en col·laboració, tot respectant la diferència. Es 

segueix l’enfocament comunicatiu – funcional, la concepció constructivista, el tractament 

integrat de les competències de producció i comprensió, així com la interacció. També es 

pretén iniciar a l’alumnat en l’ús de la llengua en l’aprenentatge d’altres matèries, utilitzant 

elements apresos a la llengua estrangera (com fórmules de cortesia o rutines) i incorporar 

algun element lingüístic nou. 

El teatre i les escenificacions curtes són estratègies de treball integrat de les diferents 

habilitats lingü stiques i especialment de l’oral. 

2.1.4. Materials didàctics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera  

Els llibres de text s’escullen i es consensuen segons les necessitats. Pel que fa al material 

didàctic en llengua anglesa, la selecció i creació es fa seguint una mateixa línia al llarg de 

l’etapa. 

A l’EI, s’intenta adaptar els English topics al planning de la classe, introduint rutines de l’aula  

en anglès, i coordinant-se amb les tutores per lligar els centres d’interès treballats  amb els 

introduïts en llengua catalana i amb els projectes de descoberta de l’entorn i/o racons. 

(Veure el document annexat Programació anual EI). 

A primària s’utilitza un llibre de l’alumne i un llibre d’activitats (aquest a partir de tercer de 

primària) que son una eina més, en cap cas és la única. Es combina amb els materials per 

desenvolupar el treball de tasques o “projects”, els creats per col·laborar amb els projectes 

d’altres matèries, els de treball de festes o temàtiques de tota l’escola o els espec fics de les 

“festivities”. Es fan servir CD (amb cançons, contes, ritmes), flash-cards, jocs, llibres amb 

diferents formats, pòsters, titelles, retallables, CD-rom, vídeos, etc. El material CLIL és 

d’elaboració pròpia. 

El centre disposa de dues aules d’anglès, una compartida per CM i CS i una altra, per CI i 

P5. També s’utilitza l’aula d’informàtica per realitzar activitats TIC, altres activitats 

multimèdia, pàgines web i altres recursos que es considerin necessaris. 
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Pel que fa a la llengua francesa, els materials són diversos: CD del professor, CD dels 

alumnes, làmines il·lustratives, activitats multimèdia, etc. Actualment  el llibre de l’alumne i 

d’activitats és el “Mikado” de l’editorial Oxford. 

A l’aula d’anglès hi ha un banc de llibres de lectura per fer préstec o lectura a l’aula, 

organitzat per cicles i també llibres custodiats. Existeix un armari movible amb llibres de 

francès. 

2.1.5. Recursos tecnològics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera  

Els recursos TIC/TAC en l'aprenentatge de la llengua estrangera són el mitjà i les eines 

d'accés a material divers i autèntic. Ajuden a atendre els diferents ritmes d'aprenentatge de 

l'alumnat. Tenen una vàlua afegida en el desenvolupament d'estratègies per al tractament 

de la informació, en la diversificació dels models lingüístics presents a l'aula i per a la difusió 

dels resultats de les tasques d'aprenentatge. El centre potencia la formació per a fomentar 

l’ús d’aquestes eines. Dins dels cursos de Formació interna de centre, el coordinador TAC 

en relació a les necessitats detectades, introdueix recursos per a la seva aplicació en el dia 

a dia a l’aula.  

2.1.6. L’ús de la llengua estrangera a l'aula 

L'aula de llengua estrangera és un espai d'immersió en la llengua d'aprenentatge entenent 

que aquest espai és la millor garantia per oferir oportunitats d'ús real i de contacte amb la 

llengua d'aprenentatge. Per tant, s’utilitza aquesta llengua com l'habitual en les interaccions 

(formals i informals) amb els alumnes, vetllant sempre per establir un clima favorable en què 

l'alumnat se senti segur i estimulat per anar utilitzant-la progressivament.  

Es preveu la necessitat de potenciar l'ús de la llengua estrangera en la projecció dels 

resultats del treball curricular fora de l'aula d'aprenentatge, com ara la revista o la pàgina 

web. També en activitats artístiques, representacions teatrals, cant coral, exposicions..., i 

contactes amb altres centres d'àmbits locals o internacionals. 

2.2. Estratègies d’ampliació de l’oferta de llengües estrangeres 

2.2.1. Avançament de l'aprenentatge de la llengua estrangera 

L'avançament de l'aprenentatge de la primera llengua estrangera a l'educació infantil es duu 

a terme tenint en compte la contextualització d'aquesta dins el currículum de l'educació 

infantil, seguint la metodologia pròpia d'aquesta etapa i assegurant la dedicació horària i la 

organització que afavoreix el contacte freqüent amb la llengua. S’inicia al primer curs 
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d’Educació infantil i es va encetar mitjançant un pla experimental de llengües estrangeres 

(2006-2009) on va participar també una auxiliar de conversa externa al centre.  

2.2.2. Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera (AICLE)  

En Ordre ED /221/2007, de 29 de juny, i l'apartat 4.4 del Decret 142/2007, es determina 

que els centres podran  ’impartir continguts d’àrees no lingü stiques en castellà  o en una 

llengua estrangera, o alternativament es podran utilitzar aquestes llengües en la realització  

d'activitats previstes en la franja horària de lliure disposició .’’ 

Es considera la modalitat de la impartició de blocs de continguts curriculars d'àrees no 

lingüístiques (science) en la primera llengua estrangera al cicle superior.  

En la programació d'aquesta opció, s'utilitza la metodologia pròpia de l'àrea i s'inclou suport 

lingüístic per tal de facilitar la compleció de les tasques i assegurar l'aprenentatge dels 

continguts. L’aplicació de la metodologia CLIL es duu a terme per mestres amb competència 

lingüística i l formació metodològica necessària. 

Al cicle inicial i cicle mitjà, es fa un ús de diferents llengües (català/anglès) en els tallers de 

plàstica de CI. També en els mig grups de robòtica/arts de CM. 

A d’altres matèries es poden utilitzar lectures i recursos en llengua estrangera per tal 

d’acostumar l’alumnat a utilitzar fonts d’informació plurilingües. 

2.2.3. Projectes i programes plurilingües 

La facilitat d’accés a noves plataformes i el tractament competencial del procés d’E-A fa 

necessària la participació en projectes i programes plurilingües.  

Aquestes accions tindran com a finalitat la millora d’èxit educatiu de l’alumnat, el 

desenvolupament professional del professorat i la promoció  de les accions de sensibilitat 

plurilingüe i intercultural de tota la comunitat educativa.  

En el cas del centre estem en la línia de participar en programes e-twining i  la seva 

formació.  

2.3. Activitats extraescolars d’aprenentatge de llengües i cultures addicionals  

L’escola és un espai de convivència on sumar tot allò que tenen de positiu les cultures que 

defineixen el centre. Tot i que no es té previst la realització de classes extraescolars en la 

llengua d’origen dels alumnes es contempla com a eina esporàdica d’acolliment i 

acompanyament i com a recurs per a treballar la dimensió plurilingüe i intercultural del 

curr culum. Des de l’escola s’informa sobre les actuacions que des del Pla Educatiu 
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d’Entorn es fan sobre la matèria, i es treballa la diversitat en els seus diferents aspectes de 

cultura, convivència i llengua, des de l’àrea de valors i de socials. 

Fa quatre cursos que s’ha incorporat un monitor en llengua anglesa pel CS en horari de 

menjador per fomentar la conversa informal amb els alumnes que gaudeixen d’aquest 

servei. 

A les activitats extraescolars que ofereix l’AFA, hi han activitats de llengua anglesa per 

diferents etapes. Una de conta contes i jocs orals pels més petits i  una altra amb la 

participació de personal d’una acadèmia d’idiomes del municipi pels alumnes de primària. 

Com a activitats complementàries, es participa de l’oferta de teatre en anglès que 

l’Ajuntament inclou en la seva guia anual d’activitats. 
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3. Objectius en relació amb l’aprenentatge i l’ús de les llengües 

L’ensenyament lingü stic al centre pretén desenvolupar el model educatiu plurilingüe i 

intercultural que implica quelcom més que l’ensenyament de diverses llengües. Implica un 

ensenyament global de totes les llengües, que permeti als alumnes el desenvolupament de 

la competència comunicativa general, i l’ús dels diferents idiomes en l’adquisició de nous 

coneixements, així com, una actitud de tolerància cap a la diversitat i de valoració de totes 

les llengües pròpies i alienes.  Proporcionant als aprenents i els mitjans per a desenvolupar 

aquesta competència de forma autònoma i al llarg de tota la vida. 

Els objectius generals d’aquest model (segons document de referència) es concreten en: 

 Proporcionar a l’alumnat una competència plurilingüe i intercultural que garanteixi, en 

acabar l’educació obligatòria, un bon domini de les llengües oficials, català, castellà 

(B2 al final de l’ESO i C1 al final del batxillerat) i un grau de competència suficient en 

una o dues llengües addicionals (B1 al final de l’ESO i B2 al final del batxillerat de la 

primera llengua estrangera) i la capacitat de conviure en una societat multilingüe i 

multicultural.  

 Reforçar el paper de la llengua catalana com a llengua vehicular del procés 

ensenyament-aprenentatge i de cohesió social del centre. 

 Capacitar els alumnes per utilitzar totes les llengües del seu repertori individual, amb 

un grau de domini heterogeni, per al gaudi i la creació estètica, per a l’anàlisi cr tica i 

l’acció social a través del llenguatge, i per actuar de manera ètica i responsable en 

qüestions d’importància local o global.  

 Desenvolupar en l’alumnat la capacitat d’utilitzar la seva competència plurilingüe per 

processar informació vehiculada en diferents llengües amb l’objectiu de construir 

coneixement nou.  

 Fer presents en els centres les llengües i cultures dels alumnes d’origen estranger, 

afavorir-ne el reconeixement, destacar-ne el valor cultural i econòmic, i promoure’n la 

integració educativa.  

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

coneixements sobre com són i com funcionen i afavorir la seva autonomia per 

aprendre-les al llarg de tota la vida. 
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A nivell de centre, queden concretats en: 

 Ensenyar la llengua (català, castellà. anglès i francès) des d’un enfocament global 

(TIL tractament integrat de les llengües. TILC tractament integrat de les llengües i 

continguts). 

 Aplicar el TILC en contextos d’immersió lingü stica i d’aprenentatge integrat de 

continguts i llengua estrangera (AICLE). 

 Desenvolupar una metodologia d’aprenentatge competencial de les llengües, 

implementada a les diferents etapes educatives (EI i PRI), de forma coordinada entre 

les diferents llengües, i coherent al llarg de les diferents etapes educatives. 

 Focalitzar la dimensió lingüística de totes les matèries. 

 Afavorir l’aprenentatge de les llengües a través de les TIC. 

 Portar a terme l’acollida lingü stica de l’alumnat d’origen estranger amb les mesures 

específiques necessàries. 

 Planificar mesures i suports per a la resta d’alumnat amb necessitats espec fiques 

de suport educatiu. 

3.1. La llengua catalana, vehicle de comunicació i de convivència  

3.1.1. El català, vehicle de comunicació 

El català, tal com proposa el model lingüístic de la Generalitat, és la llengua vehicular de les 

diferents activitats d’ensenyament i aprenentatge del nostre centre. La llengua catalana és 

l’eina de cohesió i integració entre totes les persones del centre i és el vehicle d’expressió 

de les diferents activitats acadèmiques que es desenvolupen. És per aquest  motiu que es 

preveuen mecanismes de seguiment i avaluació de la llengua catalana en tots els cicles i 

nivells des d’una perspectiva comunicativa i funcional de la llengua, donant resposta als 

nous enfocaments d’E-A competencial.  

La presència de diversitat lingüística, fa necessari que es segueixi potenciant el català com 

a eina de comunicació entre alumnes i mestres. 

3.1.2 El català, eina de convivència 

Per tal que la llengua catalana no quedi limitada a una llengua exclusivament 

d’aprenentatge, vetllarem perquè se’n dinamitzi l’ús en tots els àmbits de convivència i de 

comunicació quotidiana al centre educatiu. Es vetllarà per tal que la llengua d’ús quotidià del 

PAS i del personal no docent (monitors de menjador i d’activitats extraescolars, personal 

d’atenció educativa) sigui el català. Aix  mateix, com a centre, s’impulsaran actuacions d’ús 

en tota la comunitat educativa que quedin recollides al pla anual del centre i s’avaluaran per 
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a la seva millora. Per tal d’oferir un recull ordenat de les activitats, s’estableix la necessitat 

de generar un document que expliqui les activitats dutes a terme durant els anys de vigència 

d’aquest PLC, aix  com els mecanismes d’avaluació i els resultats dels mateixos. 

3.2. La llengua castellana. Llengua curricular 

La llengua castellana és una de les llengües curriculars desenvolupades en el PLC del 

nostre centre juntament amb l’anglès i el francès, és a dir, és una llengua d’instrucció i 

aprenentatge com a matèria. És la L1 d’un percentatge alt de l’alumnat del centre i de la 

majoria dels nouvinguts, i té una presència social molt alta en l’entorn del centre. 

L’objectiu del centre és garantir que l’alumnat assoleixi un bon domini de competència 

lingüística en aquesta llengua, aprofundint en els registres formals, ja que és la majoritària 

de l’alumnat del centre. 

3.3. La llengua vertebradora d’un projecte plurilingüe 

3.3.1. Usos lingüístics 

El centre treballa expl citament els usos lingü stics de l’alumnat, ja que la dimensió 

plurilingüe i intercultural del currículum planteja continguts relacionats amb els usos socials 

en un context multilingüe com és el de Catalunya.  

Totes les actuacions del centre van dirigides a mantenir uns usos lingüístics coherents que 

equilibrin el coneixement de les llengües de l’alumnat i les oportunitats d’utilitzar-les. 

El centre ha de facilitar als alumnes la participació en activitats curriculars i extracurriculars 

que impliquin l’ús de les llengües estrangeres i les familiars de l’alumnat prioritzades en 

aquest projecte, com agermanaments, accés a productes culturals, pel·lícules, programes o 

jocs en versió original, llibres, revistes, recursos digitals, etc. 

3.3.2. Informació multimèdia 

La incorporació de les tecnologies de la informació i de la comunicació al sistema educatiu 

respon al desenvolupament de la societat del coneixement en l’àmbit formatiu. Des d’aquest 

punt de vista, hi ha una relació directa entre el desenvolupament de les TIC i la llengua com 

a vehicle de comunicació i de convivència.  

En centre fa ús de la llengua catalana, com a llengua vehicular del programari, i de la resta 

de llengües curriculars, com a llengües dels recursos i materials pedagògics.  
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3.3.3. Diversitat lingüística del centre i de la societat en el currículum 

Per formar parlants plurilingües i interculturals cal l'assoliment de la competència plena en 

llengua catalana i en llengua castellana. L'escola proporciona als alumnes la competència 

que els cal per tenir les mateixes oportunitats; també el respecte per la diversitat lingüística i 

el desig d'aprendre altres llengües i d'aprendre de totes les llengües i cultures. A més, la 

diversitat lingüística present a les aules del centre i a l’entorn del centre s’aprofita per fer 

activitats relacionades amb el curr culum. Per tant, en el disseny de les propostes d’E-A es 

té en compte el bagatge lingü stic de l’alumnat. 

3.3.4. Llengües d’origen 

El centre reconeix i valora la llengua d’origen de l’alumnat. Per aquest motiu els mestres 

disposen d’informació sobre les diverses llengües familiars presents a l’aula, i es tenen en 

compte en cas d’activitats de diversitat cultural o lingü stica a l’aula o al centre, així com per 

establir possibles transferències en l’estudi de les llengües objecte d’aprenentatge. Es té 

present la interdependència lingü stica i l’assoliment de les competències des de l’àrea de 

llengua.  
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4. Criteris metodològics i organitzatius per a l’aprenentatge de les llengües 

Tal com s’ha parlat anteriorment per implementar un tractament  global de les llengües hi ha 

diferents enfocaments metodològics, però el model proposat per la Generalitat, l’enfocament 

plurilingüe, no està basat únicament en qüestions lingüístiques sinó, també, amb aspectes 

conceptuals i processos cognitius. Els dos enfocaments més complexos proposats són el 

tractament integral de llengües (TIL) i el tractament integrat de llengua i continguts (TILC).  

Tal com l’enfocament TIL proposa, al centre es procura fer un tractament conjunt de les 

llengües a partir dels elements que comparteixen (tipologies textuals, gèneres discursius, 

coneixements sobre estructura i organització de la informació). Es fa un ensenyament des 

d’una metodologia comuna per facilitar la transferència de coneixements i sempre dirigida al 

treball competencial. 

El TILC va orientat a tractar la llengua juntament amb l’aprenentatge dels continguts en 

totes les matèries. Ajuda a millorar el nivell de tot l’alumnat en totes les àrees i facilita 

l’aprenentatge del llenguatge acadèmic (CALP) i espec fic. 

Ja s’ha fet referència a l’apartat 2 d’aquest document sobre el desplegament del programa 

AICLE al centre. 

4.1. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana7 

4.1.1. Programa d’immersió lingüística 

El context sociolingü stic del centre, on la majoria d’alumnat és castellanoparlant i existeix 

una certa diversitat lingü stica a les aules, fa necessària l’aplicació d’estratègies del 

programa d’immersió per tal de crear alumnes competents i coneixedors de la mateixa i així 

assolir un coneixement equitatiu en llengua catalana i castellana.  Seguint les paraules de 

Josep M. Artigal8, el pla es basa en el fet que "les llengües no s'aprenen primer i s'utilitzen 

després, sin   que les llengües s'aprenen quan s'usen". L’acolliment en llengua catalana 

serà potenciat tot respectant els ritmes d’evolució i les individualitats de cada un dels 

alumnes, respectant les identitats culturals i socials de l’alumnat i oferint una bona acollida a 

les famílies i alumnes nouvinguts. 

Aix  doncs, per a l’alumnat nouvingut o que s’inicia en la seva escolaritat es seguiran les 

directrius del programa d’immersió lingü stica. En funció d’aquest, per tant d’agilitzar 

l’adquisició de continguts a aquest alumnat nouvingut, i, també, per facilitar l’aprenentatge 

competencial de les llengües de tot l’alumnat en contextos reals, es fa (l´ús) l’ensenyament 

                                                
7
 El document “Tractament de les llengües a l’escola” fa referència a les activitats d’incentivació i el tractament de la mateixa al 

centre. 
8
 http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/plurilinguisme/accions/llengues/catala/immersiolinguistica/pla/documents/ 

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/plurilinguisme/accions/llengues/catala/immersiolinguistica/pla/documents/
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(del català) des de totes les àrees no lingüístiques del currículum. La llengua catalana, 

s’empra en les activitats orals i escrites, les explicacions del professorat, el material didàctic 

i els llibres de text, els exercicis de l’alumnat i els d’avaluació, etc. A excepció, de 

l’ensenyament de les llengües curriculars que es fan en la llengua pròpia, i dels recursos 

plurilingües que es puguin utilitzar en l’adquisició de continguts no lingü stics. 

4.1.2. Llengua oral 

El centre prioritza el treball de la llengua oral en tots els seus registres. Per al centre el 

paper de la llengua oral és fonamental: cal aprendre a parlar, escoltar, exposar i dialogar per 

aprendre. La construcció del coneixement és un procés col·lectiu i la llengua n’és el 

mecanisme d’intercanvi.  n bon domini de l’expressió és bàsic per ser ciutadans i 

ciutadanes que estiguin preparats per saber expressar de forma raonada i coherent les 

seves opinions. 

El professorat del centre cercar espais per portar a terme activitats ben planificades on 

l’alumne pugui avançar i adonar-se del seu progrés. Es treballa per tal d’incorporar a l’E-A 

l’oralitat de forma sistemàtica. 

En aquesta línia, el centre participa actualment d’un acord de coresponsabilitat per quatre 

cursos que abasta el tractament de l'ensenyament de la llengua en general i del llenguatge 

oral en particular, entre d’altres aspectes. Aquest recull activitats com el Treball sistemàtic 

de l’expressió i comprensió oral a l’hora de biblioteca a Educació Infantil. (Fitxa 

1.2.1.), Desenvolupament d’activitats d’expressió i comprensió oral al Cicle Inicial. 

(Fitxa 1.2.2.), Sistematització de les exposicions orals en català, castellà i anglès. 

(Fitxa 1.2.3). Així mateix els acords dels cicles i dels intercicles recullen el tractament de 

diverses modalitats de textos orals i la seva avaluació.   

4.1.3. Llengua escrita (lectura i escriptura) 

L’ensenyament de la llengua escrita té com a objectiu aconseguir al final de l’ensenyament 

obligatori formar lectors i escriptors competents. Per tal d’assolir aquest objectiu s’aplicaran 

les orientacions que dóna el currículum i es planifiquen activitats de lectura i escriptura que 

tinguin en compte les necessitats comunicatives i acadèmiques que té l’alumnat en els 

diversos nivells. El centre dins del seu actual Acord de Coresponsabilitat, recull activitats 

com el Desenvolupament d’activitats d’expressió escrita des de les diferents àrees i 

aplicació de l’avaluació i autoavaluació segons els acords establerts. (Fitxa 1.2.4.)  
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A nivell de la lectura, es desenvolupen activitats que permetin als alumnes saber llegir, llegir 

per aprendre i llegir per gust.  Esdevenir, per tant, bons lectors competents (d’acord amb el 

pla lector de centre (PLEC) que s’està actualment elaborant). 

Es fa ús de recursos com la biblioteca de centre, biblioteques d’aula, lectures relacionades 

amb temes de matèries no lingüístiques i de recerca d’informació. E centre disposa d’un pla 

lector amb lectures obligatòries a PRI. 

Es concreten en l’ACDE com Desenvolupament de la lectura en parella a  CS (1.3.1),  

Realització d’apadrinament lector (1.3.2), Desplegaments d’accions per a la 

dinamització de la lectura (1.3.3). 

4.1.4. Relació llengua oral i llengua escrita 

El centre fa un treball transversal en les diferents àrees i un tractament global i integral de 

diferents habilitats. És per aquesta raó que segueix un plantejament integrat de 

l’ensenyament de les habilitats lingüístiques. La relació que s’estableix entre la llengua oral i 

la llengua escrita és recíproca. El centre promou diferents activitats on aquesta relació és 

inherent, com és el teatre al cicle superior.  

4.1.5. La llengua en les diverses àrees  

L’aprenentatge de la llengua és responsabilitat del professorat de totes les àrees. L’equip de 

mestres del centre n’és conscient i en conseqüència, per tal que l’alumnat assoleixi el nivell 

d’expressió i comprensió en català concretats en els criteris del projecte lingü stic de centre, 

aplicarà a l'aula metodologies que estimulin l'expressió oral i escrita. Utilitzarà els suports 

didàctics en català, tenint en compte que això inclou aspectes que es relacionen amb els 

materials didàctics i l’avaluació. 

4.1.6. Continuïtat i coherència entre cicles i nivells 

El centre disposa d’espais de coordinació per poder consensuar els principis metodològics 

que han d’orientar l’ensenyament de les dimensions que marca el currículum. S’acorden els 

usos lingü stics que s’han d’emprar i el seu ensenyament. S’organitzen reunions per fer el 

traspàs de la informació sobre les caracter stiques de l’alumnat i sobre els objectius que es 

volen transmetre i treballar.  

Als intercicles, es planifiquen sessions de treball entre EI - CI, CI - CM i CM-CS. S’han 

consensuat objectius relacionats amb el llenguatge oral entre EI i CI. 

En els diferents cicles s’han establert acords sobre tipologies textuals i criteris de correcció 

dels textos escrits. Des de la coordinació pedagògica es vetlla per la seva coherència. 
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El claustre ha participat de la formació Ara escric. Amb aquesta formació s’han ampliat 

coneixements sobre metodologia per treballar el text escrit amb els alumnes (fases i ús de 

diferents recursos, com bastides i autoavaluació). 

Actualment es fa un taller a centre on s’estan consensuant aspectes de l’avaluació i de les 

eines per portar-la a terme. 

Així mateix, es realitzen grups de coordinació pedagògica per coordinar les decisions sobre 

aspectes lingüístics, com la comissió pedagògica, la comissió PLEC, etc.  

4.1.7. Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua vehicular  

Donat que la competència en llengua catalana és requisit important d’accés als 

aprenentatges, es vetllarà perquè l’alumnat nouvingut que desconegui aquesta llengua 

pugui comptar amb les mesures organitzatives i didàctiques que els permetin accedir a la 

llengua amb els suports necessaris i iniciar el procés d’aprenentatge. Per tant, es faran les 

accions oportunes perquè l’alumnat adquireixi la competència per a comunicar-se de forma 

espontània amb companys i personal de centre (competència comunicativa conversacional 

BICS) i també perquè tingui accés als continguts curriculars amb el llenguatge acadèmic 

(CALP). 

En aquest sentit, i atès que comporta mesures excepcionals i adients per a l’alumnat 

nouvingut, el centre disposa d’un PLA D’ACOLLIDA, que contempla i desenvolupa les 

accions a prendre amb tot l’alumnat nouvingut. Aquest recull mesures com el reforç d’una 

mestra d’E.E i un company tutor que tutoritzi i acompanyi en la integració a l’escola. 

4.1.7.1. Alumnat que desconeix les dues llengües oficials 

Per a la rebuda d’alumnat nouvingut que desconegui les dues llengües oficials del sistema 

educatiu de Catalunya caldrà aplicar estratègies didàctiques i mesures organitzatives per tal 

d’aconseguir que aquest alumnat rebi una atenció lingü stica personalitzada de qualitat que 

permet l’accés en les millors condicions possibles al curr culum ordinari. I donat que no 

existeix aula d’acollida al centre, es disposaran dels recursos necessaris per tal  

d’acompanyar i fer suport a aquests alumnes.  

4.1.7.2. Alumnat sud-americà de parla hispana 

Per a l’organització individual del curr culum de l’alumne es tindrà en compte la proximitat 

entre la llengua catalana i la llengua castellana per a facilitar els aprenentatges, la 

comunicació i l’ús de la llengua vehicular des de l’inici de la incorporació de l’alumnat 
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nouvingut i es prendran les mesures d’atenció necessàries, partint de les individualitats de 

cada un dels alumnes. 

4.1.8. Atenció a la diversitat  

L’organització en l’atenció a la diversitat de necessitats i ritmes d’aprenentatge de l’alumnat, 

en temes lingüístics, es centra fonamentalment a reforçar el desenvolupament de la llengua 

oral a parvulari, l’assoliment de la lectura i l’escriptura en el cicle inicial de l’educació 

primària i el desenvolupament de la comprensió lectora i l’expressió oral i escrita en la resta 

de cicles i nivells.  El centre fomenta la participació de l’alumnat en el seu propi 

aprenentatge elaborant tasques de col·laboració entre iguals i l’ús de materials multinivells. 

En la reflexió, l’adaptació i el disseny hi intervenen mestres especialistes en educació 

especial i la resta de docents del nivell implicat, i es compta amb l’ajut o assessorament dels 

serveis educatius. Així mateix, existeix una comissió que aborda i reflexiona sobre els 

protocols d’atenció (CAD).  

Es fomentarà un disseny d’activitats d’aprenentatge seguint el disseny universal de 

l’aprenentatge (D A) i es proposaran mesures i suports addicionals o intensius, que queden 

recollits tant en el projecte educatiu com, en els plans d’acollida, el PAT o la programació 

d’aula.  

La intervenció del professorat d’EE i SIEI en col·laboració amb els tutor/es és important en 

les adaptacions dels materials de l’alumnat amb NESE. 

4.1.9. Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua 

El centre organitza la programació curricular i l’avaluació per potenciar l’ús del català, les 

matèries de  contingut no lingüístic es duen majoritàriament en aquesta llengua.  

4.1.10. Avaluació del coneixement de la llengua 

L’avaluació s'entén com a part del procés d’E-A, on es fomenta la participació de l’alumnat 

per responsabilitzar-lo del seu propi aprenentatge.  

El centre aposta per fer-la de manera integrada en aquest procés d’E-A. Durant la redacció 

del PLC els cicles es troben immersos en un procés de consens dels continguts i dels 

criteris d’avaluació dels mateixos, aix  com dels instruments per fer l’avaluació 

(autoavaluació, coavaluació,...) per tal de donar continuïtat al procés educatiu dels alumnes i 

oferir un procés seqüencial entre cicles.  
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4.1.11. Materials didàctics 

La llengua dels llibres de text és la catalana. Actualment les noves tendències educatives 

fan necessària una reflexió sobre la creació de material i la selecció coherent entre cicles. 

Fa uns cursos es va determinar l’eliminació del llibre de text de l’àrea de llengua catalana al 

cicle superior, i també l’eliminació dels manuals a Educació Infantil. Al cicle inicial s’ha fet la 

selecció d’uns materials (tallers de llengua) que es complementen amb un material digital i 

una plataforma pel professorat i aquest curs correspon al cicle mitjà continuar en aquesta 

línia. 

Com ja s’ha parlat a l’apartat 4.1.3 sobre la lectura, el centre disposa d’un pla lector decidit 

pel professorat del cicle. Al PLEC de centre que s’està creant actualment, s’explicitaran 

criteris compartits per a selecció de materials didàctics pel que fa el tractament de la 

dimensió literària, el plantejament metodològic i la seqüència al llarg de tota l’etapa. 

En la creació de material per a l’atenció a la diversitat, aquesta es fa en cicles o bé el tutor/a 

en relació a les necessitats immediates amb l’ajut de l’especialista en educació especial.  

4.2. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua castellana  

4.2.1. Introducció de la llengua castellana 

El centre, atesa la composició sociolingüística de l'alumnat i la participació en un programa 

d'immersió, assegura una distribució coherent i progressiva del currículum de llengua 

castellana al llarg de l'etapa i estableix criteris que permetin reforçar i no repetir els 

continguts comuns amb la llengua catalana. Segons el context sociolingüístic i el projecte 

educatiu propi, es vetlla per fer un desplegament del currículum incorporant el treball de les 

formes d'ús de la llengua castellana menys conegudes per l’alumnat. Així mateix, es 

contemplen les atencions individualitzades en llengua castellana.  

L’ensenyament d’aquesta llengua forma part de l’enfocament metodològic global proposat 

pel marc del plurilingüisme  o TIL (tractament integrat de la llengua). És comunicatiu, 

funcional, competencial, seguint el tractament de la llengua catalana i les llengües 

estrangeres. Aix , les activitats lingü stiques s’encaminen a reforçar competències clau 

(bàsiques, de pensament i personals). L’aprenentatge es basa en l’ús, es fomenta la reflexió 

de l’alumne per comparar i contrastar les diferents llengües que coneix. 

La programació de llengua castellana va lligada a la programació de llengua catalana, tenint 

en compte  les estructures lingüístiques comunes  que s'introdueixen en català i es fa el  

tractament diferencial dels trets específics i distintius del castellà.  Tot pensant en evitar 

redundàncies i  per garantir la coherència metodològica. 



 

 

 

  

PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE 

 

Generalitat de Catalunya                            
Departament d’Educació 
Escola Elvira Cuyàs 
 

 

27 
 

El castellà s’introdueix al primer curs del Cicle Inicial com a llengua curricular. Es fa 

bàsicament un treball del llenguatge oral i la iniciació a l’escrit.  Al Cicle Mitjà i Superior es fa 

l’aprofundiment en les diferents competències que són pròpies de l’àrea. L’horari a tots els 

cicles és de dues hores i mitja (dues al cicle superior), tot i que, pot estar present: en alguna 

activitat complementària desenvolupada en aquesta llengua, situació no formal, lectura de 

llibres prestats de la biblioteca de centre o en l’ús d’algun  recurs per introduir curr culum en 

matèries no lingü stiques, si s’escau. 

Per  tal de diferenciar el context,  l’ assignació dels mestres és diferent per a cadascuna de 

les llengües.  n mestre diferent al tutor és l’encarregat d’impartir la llengua castellana i es 

procurarà, sempre que l’organització escolar i horària ho permeti, que també sigui un mestre 

diferent al paral·lel el que imparteixi la llengua castellana als alumnes. 

Es podrà fer una ampliació de l’horari  sempre i quan el marc legal de referència aix  ho 

instrueixi.  

4.2.2. Llengua oral 

Es treballa habitualment la llengua oral en tots els cicles i es treballen les diverses 

modalitats de textos orals (entrevista, conversa, argumentació…) el tractament de la llengua 

castellana es fa principalment des de l’àrea corresponent, es realitza un treball dels diversos 

registres però no de les variants del castellà. El centre disposa, a l’igual que en llengua 

catalana de l’acord de coresponsabilitat;  Sistematització de les exposicions orals en 

català, castellà i anglès. (Fitxa 1.2.3). Així mateix, els acords dels cicles i intercicles 

recullen el tractament de diverses modalitats de textos orals.  

4.2.3. Llengua escrita (lectura i escriptura) 

Per tal d’aconseguir l’objectiu de formar lectors i escriptors competents al final de 

l’ensenyament obligatori s’apliquen les orientacions del currículum i es planificaran activitats 

de lectura i escriptura que tinguin en compte les necessitats comunicatives i acadèmiques 

que té l’alumnat en els diversos nivells. Es farà coordinadament amb l’assignatura de 

llengua catalana per tal d’aprofitar-ne la transferència de coneixements i estratègies. Per 

aquesta raó, se segueix l’enfocament metodològic que dóna el curr culum; fomentant un 

ensenyament global, tenint en compte la complexitat del procés de lectura i escriptura, 

establint mecanismes de revisió que permetin la millora de les dues habilitats.  

El PLEC del centre vehicula el tractament de la lectura des de totes les llengües de centre. 

Es fa ús de recursos com la biblioteca de centre, biblioteques d’aula, lectures relacionades 

amb temes de matèries no lingüístiques i de recerca d’informació quan és necessari. 
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 El centre disposa d’un pla lector amb lectures obligatòries a PRI on s’inclouen lectures en 

castellà.  

4.2.4. Activitats d’ús 

El context sociolingüístic ens permet saber que la llengua castellana és llengua d’extens ús 

en la comunitat. El tractament de la llengua es fa des de l’assignatura corresponent i es 

respecten els contextos d’ús informals que empren els/les alumnes.  

Donat que el centre vol fomentar el lligam lingü stic amb l’entorn, tal com s’ha parlat a 

l’apartat 3.2.1 dels usos lingü stics, es facilita a l’alumnat l’accés a activitats d’incentivació 

de la llengua estudiada com accés a productes culturals, extraescolars i festivitats, 

pel·lícules, programes o jocs en versió original, llibres, revistes, recursos digitals, etc. Estan 

ofertes  per entitats com l’Ajuntament, la biblioteca municipal, altres entitats o en el propi 

centre quan estiguin relacionades amb la tasca curricular de l’àrea. 

4.2.5. Castellà a les àrees no lingüístiques  

L’organització de centre, aix  com els acords establerts, no prioritzen la presència del 

castellà en àrees no lingü stiques, però en fa us, si s’escau, de materials i recursos d’interès 

pedagògic pel procés d’E-A. 

4.2.6. Alumnat nouvingut 

Es parteix del context sociolingü stic de l’alumne i s’actua en conseqüència. Segons el 

programa d’immersió lingü stica i  les metodologies TIL/TILC es fa l’acollida al centre en 

llengua catalana però, si és imperativa necessitat, una part de l’acollida es fa en llengua 

castellana.  
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5. Recursos i accions complementàries 

5.1 Recursos complementaris (Aula d’acollida - Auxiliar o assistents de conversa - 

Voluntariat - Suport lingüístic i social...) 

Actualment el centre no disposa d’aula d’acollida però s  que va tenir durant dos cursos. En 

cas de comptar de nou amb el recurs, l’organització de la mateixa es farà des de la CAD 

(horaris, alumnes, objectius, mesures específiques, etc). 

Tampoc es disposa d’auxiliars o assistents de conversa però el centre està obert a poder 

comptar amb aquest recurs dintre del desenvolupament d’un projecte d’innovació o per 

altres iniciatives. Ja s’ha parlat del monitor lingü stic durant l’estona del migdia. 

5.1.1. Biblioteca escolar 

La biblioteca escolar del centre és un recurs, un espai d’aprenentatge i de suport al 

desenvolupament de les àrees curriculars, on es pot trobar tot tipus d’informació en diferents 

suports, que ha d’estar a l’abast de l’alumnat i dels docents. El projecte de biblioteca, respon 

a la raó de la seva existència, les normes d’ús la composició de seu fons, aix  com 

contempla la planificació i el desenvolupament de diferents programes, propostes i activitats 

de foment de la lectura i el pla de lectura de centre. 

5.1.1.1. Accés i ús de la informació                                                                                                     

L’accés i ús de la informació o la competència informacional, té com a objectiu la promoció 

d’activitats encaminades a l’adquisició de les habilitats i destreses necessàries  per ajudar 

l’alumnat  a reconèixer quan la informació és necessària, com localitzar-la, com avaluar-la i 

com comunicar-la de forma efectiva, amb l’objectiu de transformar-la en coneixement 

personal. Aquest plantejament implica el desenvolupament d’habilitats de pensament, d’ús 

de tecnologies d’informació i d’ús de fonts d’informació general. El treball de la competència 

serà assumit per tot el professorat. La biblioteca del centre, serà un espai d’accés a aquesta 

informació i el català com a llengua vehicular així com la presència de les llengües 

curriculars hi seran presents.  

5.1.1.2. Pla de lectura de centre 

El Pla de Lectura de Centre(PLEC) és el conjunt d’objectius i metodologies per promoure: 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, i 4) la formació d’usuaris, entesa 
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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. 

El PLEC actual recull i reconeix la situació sociolingüística de la societat catalana, i vetlla 

perquè el català continuï essent la llengua vehicular i d’aprenentatge, a la vegada que hi 

hagi una presència adequada de les altres llengües curriculars i un reconeixement de les de 

la nova immigració. 

5.1.2. Suport lingüístic i social  

Als apartats, 3.3.3, 3.3.4,  4.1.7 i 4.2.6 ja s’han anat introduint alguns aspectes de la l nia 

d’actuació pel que fa a la diversitat cultural i l’alumnat nouvingut en l’aprenentatge de les 

dues llengües oficials. 

A l’acollida de l’alumnat nouvingut s’utilitzarà com a llengua vehicular el català per fer-ne 

possible la integració i es garantirà una atenció individualitzada intensiva en la llengua del 

centre a través d’una metodologia d’ensenyament  L2 o llengua nova o d’immersió 

lingü stica i des d’un enfocament comunicatiu, durant el temps necessari. 

L’objectiu primordial amb aquest alumnat és facilitar el procés d’adaptació escolar amb el 

coneixement dels espais, afavorint la convivència i interacció amb tots/es els companys/es, 

fomentant la participació i l’adquisició dels hàbits escolars i socials. Es tindrà cura dels 

aspectes  emocionals de l’alumne, i es proporcionaran estratègies i el suport perquè pugui 

afrontar les tasques escolars tenint un bon procés d’aprenentatge. 

Els suports lingüístics i socials al centre per ajudar als alumnes a accedir al currículum es 

proporcionen no solament a l’alumnat nouvingut ,sinó també, als alumnes estrangers  no 

estrictament nouvinguts, que tinguin necessitats específiques derivades de la manca de 

domini de la llengua vehicular d’aprenentatge. El suport es concreta en hores d’atenció des 

de l’aula d’EE o bé pels especialistes d’EE dintre de l’AO. També en reforços específics en 

petit grup o individuals pels professors tutors i en les mesures de suport universals preses a 

nivell d’aula/centre (desdoblaments, 2 mestres aula, etc).  

5.2. Accions complementaries  

5.2.1. Projectes d’innovació 

El centre participarà en projectes d’innovació pel que fa referència a 

l’aprenentatge/ensenyament de les llengües que responen a necessitats i noves tendències 

en l’E-A de les llengües com és, per exemple formar part d’un grup de treball en el 

tractament integrat de les llengües estrangeres. 
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Ja s’ha participat en un Pla experimental de llengües estrangeres anglès (2006-2009), 

Pla de llengües estrangeres francès ( 2010-2013) i en un Pla d’innovaci  de biblioteques 

escolars PUNT EDU (2011-2014). 

Es va desenvolupar també en un Pla de coresponsabilitat ( 2014-2016) i actualment estem 

portant a terme un altre per quatre anys (2016-2020). 

5.2.2. Xarxes de comunitats virtuals  

El centre potencia l’existència de xarxes de comunitats virtuals en les quals intervenen tant 

el professorat (per intercanviar experiències, recursos, formació...) com l’alumnat (per 

treballar aspectes relacionats amb el curr culum i l’ús i el coneixement de les diverses 

llengües presents al centre). L’àgil desenvolupament de les tecnologies ens ofereix un 

ventall ampli d’ús i es requereix de la formació continuada als mestres per a potenciar 

l’aspecte comunicatiu de les xarxes virtuals.  Actualment moodle, google for education,  

5.2.3. Intercanvis i mobilitat  

Els intercanvis epistolars i telemàtics, així com la col·laboració entre centres creen 

dinàmiques encaminades a millorar la competència lingü stica de l’alumnat, a viure 

necessitats de comunicació i interacció reals en el seu propi context, a generar bones 

pràctiques, a facilitar la interrelació sociocultural i a afavorir el coneixement de la riquesa 

històrica, lingü stica i cultural d’altres indrets. La plataforma eTwinning, ara per ara, 

representa una eina clau per al desenvolupament d’aquestes, de manera que el centre en 

fomentarà l’ús i el seu coneixement al professorat  

5.2.4. Pla Educatiu d’Entorn  

Al municipi existeix un Pla Educatiu d’Entorn que desenvolupa accions per tractar les 

llengües oficials i fomenta la integració de les famílies nouvingudes. Es fan classes i 

activitats diverses en català per famílies nouvingudes o estrangeres, tallers de llengua 

Amazic, etc. Aquestes activitats es realitzen a diferents espais municipals i en algunes 

escoles. El centre fa la difusió necessària per fer arribar tota la informació a les nostres 

famílies.  

5.2.5. Dimensió internacional del centre educatiu  

La dimensió europea i internacional del centre educatiu és garantia de participació en un 

món global i afavoreix la projecció externa del centre i ajuda a la cohesió interna dels equips 

docents pel que fa a la innovació i la renovació metodològiques. La incorporació del 

desenvolupament de la dimensió europea i internacional en les finalitats educatives del 
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projecte de centre permet concretar accions i planificar projectes a curt, mitjà i llarg termini, 

promoguts i prioritzats des del projecte lingüístic plurilingüe. 

El desenvolupament de la dimensió internacional del centre dóna oportunitats a l’alumnat i 

al professorat de conèixer, col·laborar i treballar conjuntament amb altres centres d’arreu del 

món per a la millora dels processos educatius vers el diàleg intercultural i la ciutadania 

activa. Caldrà doncs, que la finalitat de millorar la dimensió europea o internacional del 

centre s’integri en el projecte lingü stic plurilingüe i els projectes específics estiguin 

planificats, reconeguts i acceptats per tota la comunitat educativa. Per aquest motiu es 

promourà la participació en plataformes o programes que integrin aquesta realitat.  

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

6.1. Organització dels usos lingüístics  

6.1.1. Llengua del centre 

El centre segueix un criteri lingü stic favorable a l’ús del català en la retolació, cartells i la 

decoració general del centre. La llengua vehicular del centre es presenta a la comunitat de 

manera integrada al dia a dia. Tal i com recull la normativa vigent el català és el vehicle 

d’expressió de les activitats docents i administratives i és per aquesta raó que la seva 

consideració s’ha de tenir present en els punts que segueixen.  

6.1.2. Documents de centre 

Els documents de centre: PEC (i PLC), NOFC, i PAC, amb els continguts i referents de la 

llengua catalana, impregnen la vida del centre, és per això que les comissions responsables 

de la seva actualització en revisaran el contingut periòdicament. Així mateix, les 

modificacions es donaran a conèixer a tot el professorat, per tal de tenir-los en compte en 

totes les actuacions per evitar contradiccions entre els continguts dels documents i les 

actuacions que se’n deriven. De la mateixa manera, aquests documents i el seus continguts 

es donaran a conèixer, en una versió sintetitzada, al conjunt de la comunitat educativa.  

6.1.3. Ús no sexista del llenguatge 

Per tal de superar estereotips i fomentar el pensament cr tic de l’alumnat davant dels 

continguts de risc que denigren a les persones per motius de gènere o que l’associen a 

imatges tòpiques que es converteixen en vehicle de segregació o desigualtat, vetllarem per 

a que tot els documents del centre tinguin en compte els criteris d’utilització d’un llenguatge 

no sexista ni androgènic. Donat que la paraula és una eina de transformació, es treballa de 

manera transversal en les àrees del currículum.  
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6.1.4. Comunicació externa 

El centre educatiu empra el català en les seves actuacions internes (actes, comunicats, 

informes...) i en la relació amb corporacions públiques de Catalunya, institucions i amb les 

empreses que contracta. També utilitza la llengua catalana en les comunicacions i les 

notificacions adreçades a persones f siques o jur diques residents en l’àmbit lingü stic 

català, sens perjudici del dret dels ciutadans i ciutadanes a rebre-les en castellà, si així ho 

demanen. Excepcionalment, i durant el per ode d’acollida al centre, i sempre que sigui 

possible, es faran comunicats bilingües català/llengua d’origen per a les fam lies 

nouvingudes, en aquests casos necessaris el centre comptarà amb els serveis de mediació i 

de traducció lingü stica que posa a l’abast l’administració per tal de facilitar l’intercanvi i el 

vincle amb les famílies.  

Es pot requerir de traduccions puntuals quan s’adreci a l’administració espanyola – ja sigui 

directament ja sigui per mitjà d’altres institucions, també de caràcter estatal espanyol, o bé 

quan per necessitats imperioses la comunicació amb les famílies nouvingudes així ho 

exigeixi.  

6.1.5. Llengua de relació amb famílies 

Segons l’article 20.2 de la Llei de pol tica lingü stica, l’escola ha de fer del català la seva 

llengua de treball i de projecció interna i externa. El desconeixement del català per part 

d’algunes fam lies no ha de suposar que quedin 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 fam lies de l’alumnat i per a la normalització i extensió del seu ús. 

6.1.5.1 Actituds lingüístiques  

Segons la Declaració Universal de Drets Lingüístics, tothom té dret a ésser reconegut com a 

membre d’una comunitat lingü stica 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 tindrà en 

compte la diversitat lingü stica de l’alumnat i l’aprofitarà, tant per afavorir l’autoestima com 

per enriquir el currículum i les activitats ordinàries del centre. 

6.1.5.2. Mediació lingüística (traducció i facilitació) 

El centre establirà pautes d’ús lingü stic favorables a la llengua catalana per a tots els 

membres de la comunitat educativa i garantir que totes les activitats administratives i les 

comunicacions entre el centre i l’entorn siguin en llengua catalana, sense perjudici que 

s’arbitrin mesures de traducció en el per ode d’acollida de les fam lies de l’alumnat 
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nouvingut o que es faciliti documentació bilingüe català/castellà o s’atengui oralment en 

castellà aquelles persones que expressament ho demanin. Com resultat d’una societat 

plural lingü sticament el centre també respondrà amb flexibilitat en per ode d’acolliment a 

aquelles famílies que ho requereixin.  

6.1.6. Educació no formal 

6.1.6.1. Serveis d’educació no formal 

En l’organització i la realització de serveis d’educació no formal al centre (servei d’acollida 

matinal, menjador escolar, etc.), els adults responsables s’adrecen sempre en català a 

l’alumnat en qualsevol situació, a excepció de les activitats que es contemplin en alguna 

llengua estrangera, vetllant per tal que la comunicació de l’alumnat sigui també en català. 

Per aconseguir-ho el centre o l’AFA manté coordinació amb les persones que duen a terme 

aquestes activitats. 

6.1.6.2. Activitats extraescolars 

Les activitats extraescolars i el servei de menjador es desenvolupen en la llengua catalana. 

El centre procurarà que les empreses amb les quals estableixi relacions d’activitats 

extraescolars presentin un personal que empri el català amb correcció i que l’utilitzi en totes 

i cadascuna de les activitats organitzades, llevat de les que, per motius fonamentals, emprin 

d’altres llengües. Seguint aix  els principis que es recullen en aquest document. 

6.1.6.3. Contractació d’activitats extraescolars a les empreses 

D’acord amb l’Acord de Govern de la Generalitat (30 de novembre 2004) que estableix, que 

“per fomentar l’ús del català el Govern exigirà la presencia de la llengua en la contractació 

pública”, les empreses doncs, contractades per la Generalitat haurà de fer ús del català. 

L’escola doncs, vetllarà perquè les empreses que ofereixin serveis diversos al centre en 

facin ús (cases de colònies, transports, excursions, tallers… ) 

6.1.7. Llengua i entorn 

Des del centre es fomenta el coneixement de l’entorn social i cultural immediat, en especial, 

el relacionat amb la llengua, història, geografia i cultura catalanes participant en  les 

activitats culturals que organitzen les diferents entitats culturals del municipi i d’altres per tal 

d’incentivar l’ús de la llengua. Les activitats que es recullin dins dels plans educatius 

d’entorn seran eines per a crear lligam cultural i lingüístic amb l'entorn.  
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6.2. Organització dels recursos humans 

La distribució dels recursos humans del centre té com a criteri bàsic el desenvolupament de 

les competències bàsiques de tot l’alumnat. Això comporta mesures com grups flexibles, 

grups de reforç, desdoblament de grups en algunes àrees, intervenció de dos professors 

dintre de l’aula... Les mesures universals queden recollides en el pla anual i en el pla 

d’atenció de la diversitat del centre. Són revisables i s’ajusten cada curs. 

 n dels principals recursos humans de l’escola  és el propi alumnat. Per tant, el centre 

organitzarà situacions de cooperació i d’interacció entre l’alumnat: padrins de lectura, 

parelles lingüístiques, treball cooperatiu, tutoria entre iguals, etc. Aquestes actuacions 

queden també recollides en el pla anual del centre i es fa la seva valoració en la memòria de 

final de curs. 

6.3. Organització de la programació curricular  

6.3.1. Coordinació cicles i nivells 

A l’hora d’organitzar globalment la programació curricular de les àrees de llengües, per tal 

que respongui a les necessitats de l’alumnat del centre, s’establirà una coordinació entre el 

professorat d’un cicle i entre el professorat dels diversos cicles (intercicles). Aquests espais 

seran de reflexió pedagògica i d’intercanvi d’experiències, aix  com espais de construcció 

conjunta o planificació.  

6.3.2. Estructures lingüístiques comunes 

El treball ben executat de les estructures lingüístiques comunes ajuda a assolir els objectius 

de l'aprenentatge de la llengua catalana, castellana i llengües estrangeres de l'educació 

primària. L'eix vertebrador de l'ensenyament de llengües de Catalunya gira entorn del 

tractament d'aquestes llengües i en com s'organitza l'ensenyament-aprenentatge de les 

estructures lingüístiques comunes. Per aquesta raó, la transferència i el treball en equip dels 

docents del centre per al tractament de les llengües seguirà una estructura transversal i 

seqüenciada nivell a nivell, completant una formació integradora d’estratègies al llarg de 

l’etapa. La transferència de coneixement serà clau per a un assoliment competencial de les 

llengües.  

6.4. Projecció del centre 

6.4.1. Pàgina web del centre                                                                                                              

El centre disposa d’ 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 fam lies: 
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documentació, informació sobre els estudis que es fan al centre, característiques, 

programació de sortides, activitats extraescolars, participació en projectes... La web és en 

llengua catalana, tot i que pot haver-hi escrits en altres llengües si corresponen a activitats 

fetes en altres llengües curriculars. 

6.4.2. Revista 

El centre té una revista que permet la comunicació amb tota la comunitat educativa. S’edita 

una vegada a l’any. Serveix per treballar el llenguatge period stic amb l’alumnat i per 

difondre les activitats i els treballs en què es participa.  

6.4.3. Exposicions 

El centre organitza exposicions de treballs a les fam lies on es fomenta l’obertura del centre 

a la comunitat i l’ús de la llengua en contextos funcionals reals.  
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7. Qualificació del personal docent 

Com ja s’ha comentat a l’apartat 1 de context, el professorat del centre que imparteix 

llengües curriculars té la capacitació per tal de poder fer-ho de forma rigorosa, eficaç i 

motivadora.  

7.1. El pla de formació de centre en temes lingüístics 

En l’actualitat i durant els últims cursos, s’ha donat prioritat a la formació relacionada amb 

els aspectes prioritzats en el pla de coresponsabilitat i relacionats amb les diferents 

competències lingü stiques que l’alumnat ha de  desenvolupar. S’ha participat en cursos i 

seminaris relacionats amb el llenguatge oral en EI i CI, al seminari Ara escrit (tres 

modalitats), a l’assessorament i taller sobre lectura en parella, al seminari d’escriptura i 

assessorament sobre llengua escrita de la zona,  en sessions informatives del concurs 

“lectura en veu alta”, en la formació per coordinadors lingüístics (CLIC), en la jornada i curs 

sobre el PLEC, a la formació de punt Edu (biblioteques escolars), al seminari de coordinació 

de biblioteques escolars, a les sessions de formació de la xarxa de coresponsabiblitat sobre 

competències bàsiques, etc. A nivell individual el professorat participa en la formació 

presencial o formació on line relacionada amb temes lingü stics, AICLE, etc. entre d’altres. 

El pla de formació de centre, per tant, promourà activitats de formació al centre educatiu 

d'acord amb el seu pla de formació específica, com a mesura professionalitzadora i com a 

element que doni cohesió al treball en equip dels docents d'una entitat educativa. El claustre 

decidirà i determinarà quines necessitats requereixen  de formació tant lingüístiques com 

didàctiques (d’ensenyament de llengües i d’ensenyament en una llengua). 

8. Difusió del projecte lingüístic de Centre 

Aquest PLC aprovat en Claustre al gener del 2019, és una actualització de l’anterior 

document elaborat durant el  curs 2008-2009. 

Aquest document serà publicat per compartir-lo amb la comunitat educativa a la 

pàgina web del centre. 

 

 

Montcada i Reixac,  8 de gener del 2019 


