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0. Introducció 

0.1. Presentació del document Torna a l’índex 

 

El Projecte Lingüístic de Centre (PLC) s’entén com un procés de reflexió del 

tractament de les diverses llengües que, a nivells diferents, hi ha al centre. El 

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

com la diagnosi de la realitat del centre i es defineix en aquests grans temes: el 

paper de la llengua vehicular, el tractament de les llengües curriculars i els 

aspectes d’organització i de gestió que tenen repercussions lingüístiques. 

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

gestió del centre i es concreten en el pla anual. 

El nostre centre sempre ha estat preocupat pel tema lingüístic. En la darrera 

reelaboració del PLC, duta a terme el curs 2004-05, es van definir les línies 

bàsiques del tractament de les llengües a l’escola. Tot i que no han passat gaire 

anys, veiem la necessitat de replantejar-nos alguns apartats degut als canvis 

socials i a les noves perspectives educatives. És per això que presentem aquesta 

nova proposta. 
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1. Context sociolingüístic Torna a l’índex 

1.1. Alumnat 

 

 Llengües d’ús familiar 

Aparentment sembla que el català és una llengua habitual a la majoria de 

famílies de l’escola, ja que pràcticament tothom té competències bàsiques en 

aquesta llengua, com a mínim en la comprensió oral. No obstant això els usos 

lingüístics familiars són diversos com demostra l’enquesta passada el curs 2007-08 

amb motiu del Dia Internacional de les Llengües Maternes: 

 

Llengua d’ús familiar 

45% Català 

26%  Castellà 

19% Català i castellà 

4% Àrab 

3% Altres llengües 

3% No contesta 

 

 Competències lingüístiques de l’alumnat 

Segons els resultats acadèmics de final de cicle extrets de les dades del curs 

2007-08, veiem que gairebé tot l’alumnat supera amb èxit l’avaluació final de 

l’àmbit de llengües. 

 

% d’alumnes que superen l’àrea de llengua en acabar el cicle 

Curs 2007-08 Llengua Catalana Llengua Castellana Llengua Anglesa 

Cicle Inicial 94% 96% 96% 

Cicle Mitjà 90% 98% 80% 

Cicle Superior 98% 90% 90% 

 

Per altra banda, a la vista dels resultats de les Proves de Competències 

Bàsiques del Departament d’Educació, podem veure alguns punts on es presenten 

més dificultats:  

Al Cicle Inicial en la comprensió oral interpretativa i a l’hora de produir un text 

amb correcció lingüística (lèxic, ortografia i morfosintaxi), tant en la llengua 

catalana com en la castellana. 

Al Cicle Mitjà en la comprensió textual literal i interpretativa i a l’hora de produir 

un text amb ordre, claredat i correcció lingüística (lèxic, ortografia i morfosintaxi), 

tant en la llengua catalana com en la castellana. 

Al Cicle Superior a l’hora de produir un text amb ordre, claredat i correcció 

lingüística (lèxic, ortografia i morfosintaxi), tant en la llengua catalana com en la 

castellana. 
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1.2. Entorn Torna a l’índex 

 1.2.1. Aspectes demogràfics 

El primer cens conegut de Cardedeu correspon a l’any 1381 en temps del rei 

Pere III el Cerimoniós. En aquest cens es compten 61 Focs llars o Famílies que 

representen unes 275 persones. A partir d’aquest any la població va augmentar 

d’una forma progressiva i només va disminuir en comptades ocasions. 

El 1939 la població era de 2552 habitants. Des d’aquest  moment la població de 

Cardedeu va créixer de manera gradual fins a l’any 1965, en què es va arribar als 

3.829 habitants. Així, doncs, en aquests 26 anys el creixement absolut va ser de 

1.277 persones. 

És a partir del 1965 quan les variacions de població d’un any a l’altre són molt 

més grans, i passen dels 3.829 habitants d’aquell any, als 7.240 habitants del 

1981, amb un increment absolut de 3.411 habitants (que suposa un creixement del 

89%) o als 10.688 del 1996, amb un increment absolut de 3.448 habitants (que 

suposa encara un creixement del 48%). 

Aquest fort increment continua fins a arribar als 15.037 habitants l’1 de gener 

de 2005. D’aquest total, 7.461 són homes (49,6%) i 7.576 són dones (50,4%) 

compresos en les següents franges d’edat: 

 

Edat Homes Dones Total 

0-12 anys 1206 1090 2296 

13-18 anys 480 460 940 

19-30 anys 1403 1404 2807 

31-60 anys 3388 3324 6712 

+ de 61 anys 984 1298 2282 

TOTAL 7461 7576 15037 

 

El moviment migratori a Cardedeu ha patit un augment progressiu tant pel que 

fa a immigració com pel que fa a emigració, encara que sempre amb un nombre 

més elevat de persones que s’instal·len a Cardedeu. 

La majoria de persones que actualment vénen a viure a Cardedeu provenen 

d’altres municipis de Catalunya, especialment de Barcelona i rodalies. S’ha de fer 

esment, però, al moviment d’immigrants d’altres països i a l’increment de persones 

estrangeres empadronades. A partir de 1989 el nombre d’immigrants ha anat 

augmentant d’una forma més considerable., fins a arribar als 1026 estrangers de 

començaments de 2005. D’aquests 207 provenen d’Europa, 454 d’Àfrica, 326 

d’Amèrica i 39 d’Àsia. Això representa un 6’8% de la població total. 

Les dades més recents referents a la població de Cardedeu ens diuen que l’any 

2006 el nombre d’habitants és de 15.561 persones, de les quals un 7,66% són 

estrangeres. 
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Població estrangera – Cardedeu 2006 segons la procedència i l’edat 

 

 

 

 1.2.2. Usos lingüístics de la població 

Aparentment, els usos lingüístics de la població en els àmbits públics és 

majoritàriament el català, però per a més concreció hem recorregut a les 

estadístiques publicades (IDESCAT) 

 

Població segons coneixement del català.  Cardedeu - 2001 

Població de 

més de 2 
anys 

L'entén 
El sap 
parlar 

El sap llegir 
El sap 

escriure 
No l'entén 

12.395 11.939 10.220 9.912 7.239 456 

 96,32% 82.45% 79,97% 58,40% 3,68% 

Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE - 2001 

 

Població segons coneixement del català per edats 

Edat Població 
de més 

de 2 anys 
L'entén 

El sap 
parlar 

El sap 
llegir 

El sap 
escriure 

No 
l'entén 

De 2 a 4 anys  394  360  182  54  21  34  

De 5 a 9 anys  767  761  649  572  455  6  

De 10 a 14 anys  722  720  685  676  642  2  

De 15 a 19 anys  705  699  674  669  641  6  

De 20 a 24 anys  959  931  885  877  831  28  

De 25 a 29 anys  1.224  1.191  1.115  1.107  1.004  33  

De 30 a 34 anys  1.219  1.173  1.060  1.071  897  46  

De 35 a 39 anys  1.162  1.123  1.004  1.002  708  39  

De 40 a 44 anys  1.030  990  881  883  529  40  

De 45 a 49 anys  821  792  670  670  358  29  

De 50 a 54 anys  746  728  591  585  295  18  

De 55 a 59 anys  576  558  427  416  222  18  

De 60 a 64 anys  487  470  354  345  177  17  

De 65 a 69 anys  518  476  334  329  154  42  

De 70 a 74 anys  433  401  279  261  112  32  

De 75 a 79 anys  313  283  206  197  97  30  

De 80 a 84 anys  178  159  129  117  53  19  

De 85 anys i més  141  124  95  81  43  17  

Total  12.395  11.939  10.220  9.912  7.239  456  

Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE 
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En l’anterior  taula de coneixement del català per edats, s’observa que a les 

etapes d’escolarització primària i secundària, pràcticament no hi ha cap persona 

que no l’entengui. D’aquí la importància del sistema educatiu en la difusió d’una 

llengua. 

 

 

Població de Cardedeu segons coneixement del català i any de residència a 

Catalunya 

Any de 

residència a 

Catalunya 

Població 
de més de 

2 anys 
L'entén 

El sap 
parlar 

El sap 
llegir 

El sap 
escriure 

No 
l'entén 

Sense canvi  7.592  7.558  7.247  6.749  5.068  34  

Després de 1990  190  146  70  73  44  44  

De 1990 a 1986  215  176  103  101  57  39  

De 1985 a 1981  79  73  53  54  29  6  

De 1980 a 1976  216  196  113  112  73  20  

De 1975 a 1971  465  417  215  231  103  48  

De 1970 a 1966  583  522  266  262  100  61  

De 1965 a 1961  497  458  239  244  63  39  

De 1960 a 1951  456  434  237  237  45  22  

De 1950 a 1941  165  159  101  90  21  6  

De 1940 a 1931  53  50  40  31  8  3  

De 1930 a 1921  22  19  15  13  2  3  

Abans de 1921  13  13  13  11  3  0  

Total  10.546  10.221  8.712  8.208  5.616  325 

Font: Idescat. Estadística de població – Any 1996 

 

En l’anterior taula de coneixement del català segons l’any de residència a 

Catalunya, s’observa que de la població provinent dels anys de la primera 

immigració (1951-1975), encara hi ha força persones amb un desconeixement 

important de la llengua catalana. Igualment, en la població estrangera arribada 

després de l’any 1986, s’observa un fort desconeixement, tant de la llengua oral 

com de la llengua escrita. 
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Població segons coneixement del català i estudis en curs 

Estudis en curs Poblaci
ó de 

més de 
2 anys 

L'entén 
El sap 
parlar 

El sap 
llegir 

El sap 
escriure 

No 
l'entén 

Jardí d'infants i pàrvuls  281  280  233  59  19  1  

Total primer grau  628  627  598  588  510  1  

EGB 1a.etapa  619  618  591  584  509  1  

Educació especial  9  9  7  4  1  0  

Total segon grau  1.092  1.091  1.068  1.079  1.031  1  

EGB 2a etapa  485  485  472  477  462  0  

FP 1r grau  138  137  132  136  125  1  

FP 2n grau  81  81  81  81  76  0  

BUP i COU  370  370  366  367  355  0  

Altres ensenyaments 2n grau  18  18  17  18  13  0  

Total tercer grau  278  277  267  267  249  1  

Arquitectura i eng.tècniques  34  34  32  32  31  0  

Altres escoles universitàries  52  52  50  50  47  0  

Facul. o col.univ. 1r,2n cicle  138  137  132  133  126  1  

Escoles tec.super. 1r,2n cicle  15  15  15  14  10  0  

Estudis doctorat  12  12  12  12  11  0  

Estudis postgrau  17  17  16  16  16  0  

Altres ensenyaments 3r.cicle  10  10  10  10  8  0  

Total no classificables  79  79  77  77  68  0  

FP ocupacional  13  13  12  13  10  0  

Altres ensenyaments  66 66  65  64  58  0  

Font: Idescat. Cens de població – Any 1991 

 

De l’anterior taula de població es desprèn que quan la població té algun tipus 

d’estudis, el grau de coneixement de la llengua creix de manera molt significativa. 

 

Coneixement del català de la població ocupada segons la professió 

Població de més de 
16 anys ocupada L'entén 

El sap 

parlar 

El sap 

llegir 

El sap 
escriur

e 

No 

l'entén 

Directius d'empresa i adm.pub.  624  615  580  583  431  9  

Científics i intel·lectuals  782  775  755  760  682  7  

Tècnics i prof. de suport  916  908  869  875  722  8  

Empleats administratius  599  592  550  549  441  7  

Serveis i venedors  738  722  662  658  489  16  

Act. agràries i pesqueres  79  75  59  60  44  4  

Indústria i construcció  1.095  1.062  907  889  587  33  

Instal.,maquinària,muntadors  720  705  611  609  390  15  

Treballadors no qualificats  438  397  304  296  202  41  

Forces armades  7  7  7  7  6  0  

Total  5.998  5.858  5.304  5.286  3.994  140 

Font: Idescat -Cens de població i habitatges de l'INE – Cardedeu - 2001 

 

En la taula de coneixement del català segons la professió, tornem a observar 

que són els treballadors no qualificats i els qui es dediquen a la indústria i a la 

construcció els qui menys domini tenen de la llengua del país. Això ens torna a fer 

pensar en la importància que tenen els estudis i la formació acadèmica en la seva 

difusió. 
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2. Projecte lingüístic del centre Torna a l’índex 

 

2.1. La llengua catalana, llengua vehicular i d’aprenentatge 

 

2.1.1. La llengua, vehicle de comunicació i de convivència  

 

2.1.1.1. El català, vehicle de comunicació Torna a l’índex 

 

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’ensenyament, i, 

per tant, és la llengua vehicular de les diferents activitats d’ensenyament i 

aprenentatge del 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. 

S’han previst mecanismes de seguiment de l’ús del català en totes les activitats. 

 

2.1.1.2. El català, eina de convivència  Torna a l’índex 

 

El centre vetlla perquè la llengua catalana no quedi limitada a una llengua 

exclusivament d’aprenentatge, per tant, procura dinamitzar l’ús del català en tots 

els àmbits de convivència i de comunicació quotidiana al centre educatiu. 

 

 

2.1.2. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana 

 

2.1.2.1. Programa d’immersió lingüística Torna a l’índex 

 

Tenint en compte els diferents contextos sociolingüístics de l’alumnat que arriba 

al nostre centre, s’apliquen les estratègies del programa d’immersió lingüística per 

tal d’aconseguir que, en acabar l’ensenyament obligatori, tot l’alumnat tingui un bon 

coneixement tant del català com del castellà. 

 

2.1.2.2. Llengua oral Torna a l’índex 

 

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 i 

exposar i dialogar per aprendre. Un 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 

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

diverses modalitats de textos orals (entrevista, conversa, dramatització, 

argumentació...) tant a l'àrea de llengua com a la resta d'àrees. S’han programat 

sessions exclusives d’expressió oral. 
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2.1.2.3. Llengua escrita Torna a l’índex 

 

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

l’ensenyament obligatori formar lectors i escriptors competents. Per aconseguir 

aquest objectiu s’apliquen 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. 

Hi ha un plantejament global sobre l'ensenyament de la lectura i l'escriptura 

que té en compte que és un procés complex que cal abordar des de totes les àrees 

del currículum. El professorat tendeix cada cop més a considerar que l’ensenyament 

d’aquestes dues habilitats hauria de ser responsabilitat de tot l’equip docent i no 

només dels mestres que imparteixen llengües. 

 

2.1.2.4. Relació llengua oral i llengua escrita 

 Torna a l’índex 

En el centre partim d’un plantejament integrat de les quatre habilitats. Aquest 

plantejament és compartit per tot el professorat. Es planifiquen activitats des de 

diferents àrees en què la interrelació de les habilitats és present. El professorat 

comparteix que les activitats que tenen aquest plantejament permeten processar la 

informació i comunicar-la d'una manera més eficaç. S'utilitza la llengua oral i la 

llengua escrita com a suport per analitzar, reflexionar i millorar l'altra habilitat. Es fan 

activitats en què la relació de la llengua oral i llengua escrita és inherent: lectura 

expressiva, teatre…  

 

 

2.1.2.5. La llengua en les diverses àrees Torna a l’índex 

 

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

i el conjunt del claustre n’és conscient i actua en conseqüència. Per tal que l’alumnat 

assoleixi un bon nivell d’expressió i comprensió, l’equip docent aplica a l'aula 

metodologies que estimulen l'expressió oral i escrita amb suports didàctics en 

català. 

 

 

2.1.2.6. Continuïtat i coherència entre cicles i nivells Torna a l’índex 

Per garantir la funció educativa que tenen tots els centres escolars és bàsic 

que l’equip docent disposi d’un espai per poder coordinar-se i consensuar els 

principis metodològics que han d’orientar l’ensenyament de les dimensions que 

marca el currículum, per acordar els usos lingüístics que s’han d’emprar i el seu 

ensenyament i per fer el traspàs de la informació sobre les característiques de 

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

El centre disposa de documents que concreten aspectes metodològics i 

organitzatius. Aquests documents s'han elaborat participativament i el 



Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 

Escola Germans Corbella                                                     PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE 

   

  13 

professorat els aplica. Les programacions i els criteris d'avaluació es revisen 

conjuntament. Quan hi ha un canvi d'ensenyant, d'etapa o de nivell es té cura de 

fer el traspàs d’informació de cada alumne en particular  i del grup classe en 

general.  

Les reunions de coordinació de nivell i de cicle estan planificades d'una 

manera sistemàtica, les reunions de coordinació entre cicles, puntualment. 

En el cas de secundària hi ha coordinació amb els IES al llarg del curs escolar 

sobre qüestions metodològiques i a final de curs es lliura un informe de traspàs 

individual que es comenta entre els tutors de 6è, mestres d’EE, EAP i els 

coordinadors pedagògics de l’institut. 

 

 

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

Torna a l’índex 

 

A la nostra escola existeix un pla d'acollida on es recullen i se sistematitzen 

les actuacions que s'han de posar en marxa per facilitar la incorporació de 

l'alumnat nouvingut. Aquestes actuacions s’inicien en el moment de la 

preinscripció-matriculació i continuen tot el temps que calgui durant 

l’escolarització. S’apliquen estratègies didàctiques i mesures organitzatives per 

tal d’aconseguir que aquest alumnat rebi una atenció lingüística de qualitat que 

li faciliti l’accés a la llengua vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu de 

Catalunya en les millors condicions possibles. 

 

 

2.1.2.8. Atenció de la diversitat Torna a l’índex 

 

2.1.2.9. Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua       Torna a l’índex 

 

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

català. També s’organitzen activitats que tenen com a finalitat potenciar aquest ús. 

Dins de les activitats puntuals que es duen a terme, cal mencionar la celebració 

de les festes tradicionals i pròpies del centre, l’organització de jocs col·lectius al pati i 

el padrinatge d’alumnes grans envers els petits. 

 

 

2.1.2.10. Avaluació del coneixement de la llengua Torna a l’índex 

 

El conjunt d’actuacions previst pel centre en relació amb les diferents fases de 

l’avaluació de l’aprenentatge i l’ús de la llengua inclou la valoració dels processos 

d’ensenyament-aprenentatge de les dimensions comunicativa i literària, la gestió del 

currículum i els mecanismes de coordinació entre el professorat. 

Existeixen indicadors i mecanismes de seguiment. Ens basem en els resultats de 

proves estandarditzades que estableix el Departament d’Educació, les d’Eficiència 

Lectora i els dictats Galí. 
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Els resultats de l'avaluació són un element important de reflexió a l'hora de 

decidir l'organització del currículum i l'atenció personalitzada. 

 

 

2.1.2.11. Materials didàctics Torna a l’índex 

 

S'apliquen criteris compartits per a la selecció de llibres de text i per a la 

adaptació i/o creació de materials didàctics per atendre la diversitat de necessitats 

d'aprenentatge i per als materials que es consideren complementaris (diccionaris, 

textos reals, recursos audiovisuals…). Es fa un seguiment de l'elaboració de la 

seqüència didàctica que té força continuïtat al llarg de tota l'etapa.  

 

 

2.1.3. El català, llengua vertebradora d’un projecte plurilingüe 

 

2.1.3.1. Informació multimèdia Torna a l’índex 

 

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. 

La llengua catalana és la llengua principal del programari i dels suports digitals i 

el seu ús respon a una actuació continuada i planificada. Aquests aspectes es 

manifesten de manera clara en la intranet del centre i les seves corresponents aules 

virtuals. 

 

 

2.1.3.2. Usos lingüístics Torna a l’índex 

 

La complexa situació sociolingüística de la societat catalana fa que el professorat 

de llengua treballi explícitament els usos lingüístics de l’alumnat, per tal de fer de la 

llengua catalana la llengua d’ús habitual en diferents contextos. La resta del 

professorat hi col·labora des de les àrees. 

 

 

2.1.3.3. Diversitat lingüística del centre i de la societat en el currículum Torna a l’índex 

 

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

competència plena en català i en castellà com a garantia que l'escola proporciona als 

alumnes les mateixes oportunitats, així com el desig d'aprendre altres llengües i 

d’aprendre de totes les llengües i cultures. També cal el respecte per la diversitat 

lingüística, present a les aules i a l’entorn del centre, aprofitant-la per fer activitats 

relacionades amb el currículum.  
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2.1.3.4. Català i llengües d’origen Torna a l’índex 

 

Ha d’existir una relació directa entre l’aprenentatge de la llengua i l’establiment 

de vincles afectius basats en el reconeixement i valoració de la llengua d’origen de 

l’alumnat. Per això, els equips docents disposen d’informació sobre les diverses 

llengües familiars presents a l’aula per fer-ne ús. També tenen present la 

interdependència lingüística i l’assoliment de les competències comunes per millorar 

l’aprenentatge de tothom. 

 

 

 

2.2. La llengua castellana 

2.2.1.1. Introducció de la llengua castellana Torna a l’índex 

El centre 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 programats en el currículum de llengua catalana. 

L’aprenentatge sistemàtic s’inicia al Cicle Inicial, a primer de manera oral per passar 

progressivament a la llengua escrita en acabar el segon curs de CI. 

L'objectiu final és que l'alumnat tingui un bon nivell tant en llengua catalana com 

en llengua castellana. 

 

 

2.2.1.2. Llengua oral Torna a l’índex 

El centre inclou activitats perquè l'alumnat adquireixi diferents habilitats 

lingüístiques, amb especial èmfasi en la competència oral en els primers cursos. Es 

treballa bàsicament la variant estàndard del castellà, però es valoren les altres 

variants sobretot al cicle superior.  

A tots els cicles es treballen les diverses modalitats de textos orals (entrevista, 

conversa, dramatització, argumentació...). 

 

 

2.2.1.3. Llengua escrita Torna a l’índex 

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

l’ensenyament obligatori formar lectors i escriptors competents. Per aconseguir 

aquest objectiu s’apliquen les orientacions del currículum i es planifiquen activitats 

de lectura i escriptura que tenen en compte les necessitats comunicatives i 

acadèmiques de l’alumnat en els diversos nivells. Es fa coordinadament amb 

l’assignatura de llengua catalana per tal d’aprofitar-ne les transferències.  
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2.2.1.4. Activitats d’ús Torna a l’índex 

El centre preveu l'ús de la llengua castellana en la projecció dels resultats del 

treball curricular fora de l'aula d'aprenentatge mitjançant suports comunicatius com  

la pàgina web i contactes amb altres centres d' indrets de parla castellana amb qui té 

un programa conjunt. 

Igualment, el centre assegura la presència dels recursos TIC i audiovisuals en 

l'aprenentatge de la llengua castellana. 

 

 

2.2.1.5. Alumnat nouvingut Torna a l’índex 

En una primera fase, s'assegura un nivell bàsic de llengua catalana de l'alumnat 

nouvingut. La persona referent per fer una bona adaptació a l’escola serà el/la 

tutor/a d’acollida, si se’n disposa. 

Posteriorment s'inicia un ensenyament de la llengua castellana que té present el 

que ja sap l'alumnat de llengua catalana i la presència del castellà en la societat. 

 

 

2.2.1.6. Continuïtat i coherència entre cicles i nivells Torna a l’índex 

Per garantir la funció educativa que tenen tots els centres escolars és bàsic 

que l’equip docent disposi d’un espai per poder coordinar-se i consensuar els 

principis metodològics que han d’orientar l’ensenyament de les dimensions que 

marca el currículum, per acordar els usos lingüístics que s’han d’emprar i el seu 

ensenyament i per fer el traspàs de la informació sobre les característiques de 

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

El centre disposa de documents que concreten aspectes metodològics i 

organitzatius. Aquests documents s'han elaborat participativament i el 

professorat els aplica. Les programacions i els criteris d'avaluació es revisen 

conjuntament. Quan hi ha un canvi d'ensenyant, d'etapa o de nivell es té cura de 

fer el traspàs d’informació de cada alumne en particular  i del grup classe en 

general.  

Les reunions de coordinació de nivell i de cicle estan planificades d'una 

manera sistemàtica, les reunions de coordinació entre cicles, puntualment. 

En el cas de secundària hi ha coordinació amb els IES al llarg del curs escolar 

sobre qüestions metodològiques i a final de curs es lliura un informe de traspàs 

individual que es comenta entre els tutors de 6è, mestres d’EE, EAP i els 

coordinadors pedagògics de l’institut. 

 

       
 

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

Torna a l’índex 

El centre assegura la presència dels recursos TIC, TAC i audiovisuals en 

l'aprenentatge de la llengua castellana per desenvolupar estratègies en el tractament 

de la informació, per atendre els diferents estils i ritmes d'aprenentatge de l'alumnat 

i per diversificar els models lingüístics presents a l'aula. 
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2.3. Altres llengües 

2.3.1. Llengües estrangeres 

   2.3.1.1. Estratègies generals per a l’assoliment de l’objectiu de l’etapa Torna a l’índex 

L’alumnat, en acabar l'etapa, ha de conèixer, com a mínim, 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 s’inicia l’aprenentatge de l’anglès a l’educació infantil (P·4). 

 

2.3.1.1.1. Desplegament del currículum       Torna a l’índex 

El centre assegura una distribució coherent i progressiva del currículum al llarg 

de l'etapa, amb un tractament cíclic dels conceptes i ofereix oportunitats d'ús 

significatiu de la llengua estrangera.   

El centre estableix criteris perquè la programació s'estructuri a partir 

d'activitats d'aprenentatge que són rellevants i globals, preveu agrupaments de 

diversa tipologia (individual, parelles, grups) i fa una reflexió sobre el procés i el 

resultat final. Es concreten anualment les mesures que es prenen per assegurar 

una distribució coherent de continguts, la creació de contextos d'ús de la llengua i 

com es dóna resposta als diferents estils d'aprenentatge, i se'n fa un seguiment.  

 

      2.3.1.1.2. Metodologia Torna a l’índex 

El centre vetlla perquè l'enfocament emprat en l'aprenentatge i ús de les 

llengües estrangeres inclogui oportunitats perquè l'alumnat adquireixi habilitats 

lingüístiques, amb especial èmfasi en la competència oral en els primers estadis. 

Hi ha una coordinació efectiva entre el professorat de llengües estrangeres del 

centre que es tradueix en l’establiment d’uns criteris comuns a l’hora de planificar 

la docència en els diferents estadis d’aprenentatge.  

 

 

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

 Torna a l’índex 

El centre estableix uns criteris de coherència i continuïtat metodològica per a la 

tria dels materials didàctics i vetlla per tenir suficient varietat de recursos per donar 

atenció a la diversitat.  

Periòdicament es revisen els llibres de text i els materials didàctics que es faran 

servir el curs següent segons les necessitats de l'alumnat. Es preveuen materials 

que serveixin per a l'ampliació dels coneixements. 

 

 

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

Torna a l’índex 

El centre assegura la presència dels recursos TIC, TAC i audiovisuals en 

l'aprenentatge de l’anglès per desenvolupar estratègies en el tractament de la 
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informació, per atendre els diferents estils i ritmes d'aprenentatge de l'alumnat i per 

diversificar els models lingüístics presents a l'aula. 

 

 

      2.3.1.1.5. L’ús de la llengua estrangera a l’aula Torna a l’índex 

El centre ha decidit que l'aula de llengua estrangera sigui 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, 

el professorat 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.  

El centre preveu l'ús de la llengua estrangera en la projecció dels resultats del 

treball curricular fora de l'aula d'aprenentatge mitjançant suports comunicatius a 

l'ús, com ara la revista i la intranet; activitats artístiques, com ara cançons i 

exposicions; i possibles contactes amb altres centres d'àmbits locals o 

internacionals. A més té els espais retolats de manera bilingüe cartalà/anglès. 

 

   2.3.1.2. Estratègies generals per a l’assoliment de l’objectiu de l’etapa 

      2.3.1.2.1. Avançament de l’aprenentatge de la llengua estrangera Torna a l’índex 

El centre planifica l'avançament de l'aprenentatge de l’anglès a l'educació infantil 

tenint en compte la contextualització d'aquesta llengua dins el currículum de 

l'educació infantil, seguint la metodologia pròpia d'aquesta etapa i assegurant la 

dedicació horària i una organització que afavoreixi el contacte freqüent amb la 

llengua. Es vetlla perquè qui s’encarrega de l'experiència tingui la competència 

lingüística necessària i la formació específica per a aquesta etapa. 

 

      2.3.1.2.2. Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera Torna a l’índex 

El centre, si arriba a disposar del personal necessari, planificarà la impartició de 

blocs de continguts curriculars d'àrees no lingüístiques en anglès i en justificarà la 

selecció. En la programació d'aquesta opció, s'utilitzarà la metodologia pròpia de l'àrea 

i s'inclourà suport lingüístic per tal de facilitar la compleció de les tasques i assegurar 

l'aprenentatge dels continguts. Donat el cas, qui s’encarregui de l'experiència haurà de 

tenir la competència lingüística necessària i la formació metodològica de l'àrea. 

 

 

      2.3.2 Llengües complementàries procedents de la nova immigració Torna a l’índex  

Els centres docents són espais de convivència, amb capacitat per generar noves 

complicitats i de sumar tot allò que tenen de positiu totes les cultures, on s’ha de 

possibilitar, a més, que l’alumnat d’origen estranger pugui construir, com a ciutadà i 

ciutadana d’aquest país, una nova identitat compartida i no excloent que, en cap 

moment, impliqui la renúncia al bagatge lingüístic i cultural de cadascú. 

Una de les línies d’actuació és facilitar que els nois i les noies de nacionalitat 

estrangera (i també el conjunt de l’alumnat) puguin conèixer les cultures i les 

llengües d’origen, com una manera més de valorar el bagatge cultural i lingüístic que 

ens aporten a la nostra societat, fet que, de ben segur, a més, també farà possible 
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una millor acollida i una més gran cohesió social. 

Tot i que de moment el centre només fa un ús esporàdic de les llengües 

procedents de la nova immigració, es preveuen actuacions més sistemàtiques en 

aquest  sentit, com per exemple fer un treball de recerca d’alguna paraula 

significativa del currículum en totes les llengües presents al centre. 

 

 

2.4. Organització i gestió 

 

2.4.1. Organització dels usos lingüístics 

 

   2.4.1.1. Llengua del centre Torna a l’índex 

El centre segueix un criteri lingüístic favorable a l’ús del català, tant en els rètols 

com en els cartells i en la decoració general. Aquest criteri es deriva de considerar la 

llengua catalana com a llengua vehicular d’escola. 

 

   2.4.1.2. Documents de centre Torna a l’índex 

Els documents de centre derivats del PEC (i PLC), amb els continguts i referents 

de la llengua catalana, guien la vida del centre i es revisen i actualitzen 

periòdicament. Els ha de conèixer tot el professorat i cal tenir-los en compte en totes 

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

actuacions que se’n deriven. S’han de fer conèixer, encara que sigui en una versió 

reduïda, al conjunt de la comunitat educativa.  

 

   2.4.1.3. Ús no sexista del llenguatge Torna a l’índex 

Els centres educatius hem d’utilitzar un llenguatge no sexista ni androcèntric. Cal 

treballar amb l’alumnat perquè pugui superar tota mena d’estereotips i perquè pugui 

tenir actituds crítiques davant dels continguts de risc que denigren les persones per 

motius de sexe o que les associen a imatges tòpiques que es converteixen en vehicle 

de segregació o desigualtat. 

Pel que fa a l’ús no sexista del llenguatge, el centre es proposa de seguir els 

criteris marcats a la publicació de la Generalitat: “Comunicat de premsa de La 

Secretaria de Política Lingüística titulat  Marcar les diferències: la representació de 

dones i homes a la llengua” ; tant en els documents d’escola com en els produïts per 

l’alumnat. 

Pel que fa al treball concret a l’àrea de llengua, l’aspecte no sexista del llenguatge 

s’inclourà quan es treballin continguts relacionats amb els gèneres masculí/femení. 

 

   2.4.1.4. Comunicació externa Torna a l’índex 

El centre fa tota la documentació en català. Pel que fa a la comunicació amb les 

famílies en procés d’adaptació, amb altra llegua o procedents d’altres països, el 

centre preveurà, sempre que sigui possible, estratègies per fer entenedors els 

documents escolars (documents ja prèviament traduïts, traducció oral directa o 

mitjançant l’ajut del Servei de Traducció, ús d’imatges, …) 
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   2.4.1.5. Llengua de relació amb famílies Torna a l’índex 

Segons l’article 20.2 de la Llei de política lingüística, 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 famílies no ha de suposar que quedin excloses de les 

activitats del centre, però tampoc no ha de comportar una renúncia a l’ús de la 

llengua, que és una oportunitat per a la integració de les famílies de l’alumnat i per 

a la normalització i extensió del seu ús. 

El fet de considerar la llengua catalana com a llengua vehicular d’escola, ens 

porta a usar prioritàriament el català com a llengua de relació amb les famílies, sens 

perjudici de fer un ús puntual d’altres llengües per tal d’aconseguir una comunicació 

efectiva. 

 

   2.4.1.6. Educació no formal 

      2.4.1.6.1. Serveis d’educació no formal Torna a l’índex 

Els serveis d’educació no formal al centre (servei d’acollida matinal, menjador 

escolar, …) coneixen i fan seves les orientacions i propostes del centre pel que fa al 

català com a llengua d’ús i al tractament de la diversitat lingüística. 

L’equip directiu propicia la coordinació amb els diferents serveis per tal de fer-

ne el seguiment anual. 

 

      2.4.1.6.2. Activitats extraescolars Torna a l’índex 

Els responsables de les activitats extraescolars coneixen i fan seves les 

orientacions i propostes del centre pel que fa al català com a llengua d’ús i al 

tractament de la diversitat lingüística. 

L’equip directiu propicia la coordinació amb l’AMPA per tal de fer-ne el 

seguiment anual. 

 

 

      2.4.1.6.3. Contractació d’activitats complementàries a les empreses Torna a l’índex 

L’Acord del Govern de la Generalitat, (30 de novembre de 2004) estableix: Per 

fomentar l’ús del català, el Govern exigirà la presència de la llengua en la 

contractació pública (...) En general, les empreses contractades per la Generalitat 

hauran d’utilitzar el català en els rètols, publicacions, avisos i en la documentació 

adreçada al públic. Quan l’idioma formi part, directament o indirectament, del 

producte o del servei contractats, aquests hauran de ser en català. Per tant, hom 

vetllarà perquè en la contractació d’activitats extraescolars les empreses usin el 

català (cases de colònies, transports, excursions, etc.). 

 

Fins al moment present, les activitats complementàries realitzades mitjançant 

la contractació de serveis a empreses (cases de colònies, transports, excursions, 

...) s’han dut a terme utilitzant el català de forma habitual. 

Cal continuar vetllant per l’ús de la llengua catalana com a llengua vehicular en 

totes les activitats complementàries que es desenvolupin en el futur. 
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   2.4.1.7. Llengua i entorn Torna a l’índex 

El centre es coordina en xarxa a l’àmbit municipal per tal de treballar 

conjuntament amb les administracions públiques i amb les entitats i garantir la 

continuïtat i la coherència educativa en temes com l’ús de la llengua catalana, la 

interculturalitat i la cohesió social. 

El municipi de Cardedeu té en funcionament un Pla Educatiu d’Entorn.  

En aquest treball es procura garantir la continuïtat i la coherència educativa en 

temes com l’ús de la llengua catalana, la interculturalitat i la cohesió social. 

 

2.4.2. Plurilingüisme al centre educatiu 

 

   2.4.2.1. Actituds lingüístiques Torna a l’índex 

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

reconegut com a membre d’una comunitat lingüística 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 ha de tenir en compte la diversitat lingüística de l’alumnat i 

aprofitar-la, tant per afavorir l’autoestima com per enriquir el currículum i les 

activitats ordinàries del centre. 

Al nostre centre no hi ha problemes significatius de convivència derivats de les 

diferents actituds lingüístiques, possiblement perquè aquest tema es va treballant en 

molts àmbits de la vida escolar. En conseqüència, s’ha potenciat la formació del 

professorat en temes de convivència i la participació en programes que permetin dur a 

terme activitats de treball cooperatiu. 

 

 

   2.4.2.2. Mediació lingüística (traducció i facilitació)  Torna a l’índex 

D’acord a la normativa vigent, el centre estableix pautes d’ús lingüístic 

favorables a la llengua catalana per a tots els membres de la comunitat educativa i 

garanteix 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 període d’acollida de les famílies de l’alumnat nouvingut o s’atengui 

en castellà aquelles persones que expressament ho demanin. 

En casos puntuals de famílies procedents d’altres països que encara no han 

adquirit un coneixement lingüístic bàsic, si la situació comunicativa ho requereix, 

s’usen els recursos de traducció i facilitació que l’administració ofereix (servei de 

traducció per a entrevistes, documents traduïts, ...). 

 

 

2.4.3. Alumnat nouvingut Torna a l’índex 

En la relació amb l'alumnat nouvingut, tota la comunitat educativa treballa 

perquè la llengua de comunicació, indistintament de la llengua familiar, sigui el 

català. Es garanteix una atenció individualitzada intensiva per aprendre aquesta 

llengua, i es fa amb un enfocament comunicatiu i amb la metodologia adequada. 

S'avaluen regularment els resultats i se'n fa un seguiment acurat. 
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2.4.4. Organització dels recursos humans 

 

   2.4.4.1. El pla de formació de centre en temes lingüístics Torna a l’índex 

El pla de formació promou activitats formadores com a mesura 

professionalitzadora i com a element que doni cohesió al treball en equip dels 

docents d'una entitat educativa. 

El centre ha fet una autodiagnosi amb les necessitats de formació relacionada 

amb els objectius estratègics i de millora. Té en perspectiva projectes formatius en 

les diverses àrees curriculars. Vol incorporar noves metodologies i nous mètodes de 

treball. 

 

2.4.5. Organització de la programació curricular 

 

   2.4.5.1. Coordinació cicles i nivells Torna a l’índex 

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, es treballa 

amb la voluntat d’establir una coordinació entre el professorat del nivell, d’un cicle i 

entre el professorat dels diversos cicles. 

Hi ha una coordinació específica del treball de les llengües catalana i castellana 

dins dels cicles. 

El treball de la llengua anglesa es coordina sobretot al departament de llengua 

estrangera entre els mestres especialistes. 

 

   2.4.5.2. Estructures lingüístiques comunes Torna a l’índex 

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 i secundària. 

El centre ha reflexionat sobre el tractament de les estructures lingüístiques 

comunes. L'acord del tractament de llengües i de les estructures lingüístiques comunes 

involucra els professors de l'àrea de llengua, tot considerant els principis bàsics de la 

seva metodologia: evitar repetició de continguts i atendre l'especificitat de cada 

llengua. 

El centre ha pres la decisió de treballar les estratègies lingüístiques comunes amb 

material que les té en compte, així com el fet de triar el material curricular per a 

l'ensenyament-aprenentatge del tractament de la llengua catalana com a primera 

llengua d'aprenentatge.  

 

   2.4.5.3. Projectes d’innovació Torna a l’índex 

El centre ha desenvolupat un projecte d’introducció de la Llengua Anglesa a P-4 i a 

P-5. 

Aquest projecte repercuteix en tot el centre perquè el fet que els alumnes s’iniciïn 

dos anys abans en el coneixement de l’anglès, ha fet recomanable augmentar les 

hores de docència en Llengua Anglesa tant al CI com al CM (actualment s’imparteixen 

dues i tres sessions setmanals respectivament). 

La introducció de tallers d’Expressió Plàstica, quan ens ha estat possible, en els 
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quatre cicles també ha involucrat tots els alumnes del centre. 

Pel que fa als recursos humans destinats a ampliar l’ensenyament de la llengua 

estrangera, cal dir que representen uina inversió important d’hores de docència, ja 

que a l’Educació Infantil i a Primer curs de Primària totes les sessions s’imparteixen 

amb mig grup, i l’alumnat de CM i CS , de les tres sessions de classe, gaudeix d’una  

amb el grup desdoblat. 

 

2.4.6. Biblioteca escolar Torna a l’índex 

La biblioteca escolar és un centre de recursos, 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 estan a l’abast de l’alumnat, del professorat i 

de tota la comunitat educativa.  

El centre té una biblioteca amb un volum de documents suficient per donar 

resposta a les necessitats d'informació de la seva comunitat educativa. Pel que fa a 

la llengua, els documents estan escrits en català, però també s'ha tingut en compte 

d'incorporar documents escrits en les altres llengües del currículum. Des de la 

biblioteca s'impulsen activitats de foment de la lectura de forma periòdica. 

 

2.4.6.1 Accés i ús de la informació Torna a l’índex 

L’accés i ús de la informació o la competència informacional és clau en la societat 

actual. 

El centre té elaborada una planificació general d'activitats que treballen la 

competència informacional de forma integrada en les activitats del currículum. Les 

activitats estan dissenyades per afavorir l'adquisició d'habilitats i destreses que 

permetin al seu alumnat transformar la informació en coneixement personal: 

reconèixer la necessitat d'informació, com localitzar-la, com avaluar-la, com usar-la 

de forma efectiva i com comunicar-la. La llengua vehicular i d'aprenentatge és el 

català, però també es té cura d'introduir activitats que fomentin l'ús i el coneixement 

de les altres llengües curriculars. 

 

2.4.6.2. Pla de lectura de centre Torna a l’índex 

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 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 centre està començant a elaborar el seu propi PLEC, recollint les activitats de 

dinamització de la lectura que es fan a les aules, als departaments, als cicles i a la 

biblioteca, tenint el català com a llengua vehicular. El Projecte estrella és el de 

“Padrins de lectura” d’intercanvi entre alumnes grans i petits. 
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2.4.7. Projecció del centre 

2.4.7.1. Pàgina web del centre Torna a l’índex 

El centre té una pàgina web, en català, on s’hi pot trobar la informació que 

necessita l’alumnat i les seves famílies.  

Està lligada a la plataforma virtual del centre (moodle), que és un recurs 

compartit i usat per tota la comunitat educativa. 

 

2.4.7.2. Revista Torna a l’índex 

El centre té una revista, editada des de l ‘AMPA, que permet la comunicació amb 

tota la comunitat educativa. Serveix per difondre les activitats i els treballs en què es 

participa. També hi ha espais de reflexió dedicats bàsicament a les famílies. 

Es té clar el paper del català com a llengua vehicular i, per tant, de referència del 

centre.  

 

2.4.7.3. Exposicions Torna a l’índex 

Esporàdicament s'organitzen exposicions al centre, ja sigui d’activitats pròpies o 

bé d’altres alienes, que per alguna raó específica es considerin adients, i per les quals 

s’han establert uns criteris lingüístics i de continguts.  

 

2.4.8. Xarxes de comunitats virtuals Torna a l’índex 

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

el professorat com l'alumnat.  

A través de la plataforma virtual (moodle) i diferents blogs es potencien 

aspectes relacionats amb el currículum i l’ús i el coneixement de les diverses 

llengües presents al centre. 

Paral·lelament, mirem de potenciar les relacions amb centres del nostre entorn i 

d’altres centres de zones o països que no utilitzen la nostra llengua. A CS s’utilitza 

l’espai moodle “Jugar y convivir. Acercando culturas” amb aquesta finalitat. 

 

2.4.9. Intercanvis i mobilitat Torna a l’índex 

En la programació de cada matèria se solen preparar diverses sortides 

acadèmiques, que completen el currículum en el seu vessant més pràctic i 

afavoreixen el coneixement de la riquesa històrica, lingüística i cultural. 

En les sortides de més d’un dia es creen dinàmiques encaminades a millorar la 

comunicació i la coneixença. 

L’alumnat del CS participa en un Projecte d’Agrupaments de Centres escolars de 

l’Estat Espanyol, amb intercanvi telemàtic i presencial, en el qual el castellà és la 

llengua d’ús.  

 

2.4.10. Dimensió internacional del centre educatiu Torna a l’índex 

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

en un món global.  

El seu desenvolupament en el nostre centre va molt lligat a projectes de 

cooperació. Aquest fet dóna oportunitats a l’alumnat i al professorat de conèixer altres 
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realitats d’arreu del món per poder-hi col·laborar a través d’un diàleg intercultural i 

una ciutadania activa.  

D’altra banda, el reconeixement del bagatge cultural de l’alumnat nouvingut 

amplia aquesta dimensió. 
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Resolució de la directora de l’Escola Germans Corbella de Cardedeu, 

segons la qual aprova el Projecte Lingúístic de Centre. 

 

 

 

Com a directora de l’escola Germans Corbella de Cardedeu i en aplicació de les 

competències que estableix l’article 132 de la Llei orgànica 12/2006, de 3 de maig, 

d’Educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013 de 9 de desembre, per la millora 

de la qualitat educativa, d’acord amb la Resolució de 20 de juny de 2018 per la qual 

s’aproven els documents  per a l’organització i gestió dels centres per al cuirs 2018-

2019 i d’acord amb el parer del Consell Escolar, segons l’acta de la sessió de data 

28 de gener de 2019, 

 

 

RESOLC:  

 

1. Aprovar el Projecte Lingüístic del Centre. 

2. Comunicar aquesta resolució al Consell Escolar de l’escola i donar-la a conèixer 
a tota la comunitat educativa. Així mateix, aquest projecte estarà a disposició 
de l’Administració educativa. 

 

Cardedeu, 28 de gener de 2019 

 

La directora, 

 

  

 

 

 

Gemma Vilaplana i Hortensi 

 

  

 


