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INTRODUCCIÓ

La competència comunicatva i  lingüístca incideix en el  currículum de manera mú�ltple i
diversa ja que és, simultàniament, específca de les llengües que s’aprenen i transversal a
tots els aprenentatges, de manera que determina el procés de desenvolupament de la resta
de competències: saber pensar, saber aprendre, saber fer, saber conviure i saber ser. És a
dir,  la  competència  comunicatva  és  subjacent  a  tot  el  desenvolupament  personal  i
curricular,  i  a  l’adquisició́  de  totes  les  competències  que  han  d’assolir  els  alumnes.  El
Projecte  Educatu  del  Centre  hi  dedica,  mitjançant  el  Projecte  Lingüístc,  una  atenció́

especial. 

Aquest document és el resultat del procés de refexió sobre el tractament de les diverses
llengües que, a nivells diferents, hi ha en el centre. Té en compte tant el marc legal com la
realitat de la nostra escola. L’objectu general d’aquest instrument és possibilitar al centre
defnir-sse en els tres grans temes següents: el paper de la llengua vehicular, el tractament de
les  llengües  curriculars  i  els  aspectes  d’organització  i  gestó  que  tnguin  repercussions
lingüístques.

El Projecte Lingüístc de Centre (PLC) formarà part del Projecte Educatu (PE) i els principis
que s’hi  expressen s’han d’anar  desenvolupant.  Cada any,  se’n  farà una concreció en la
Programació General Anual (PGA).

El nostre Centre va ser pioner en posar en pràctca la normalització lingüístca i ensenyar en
català  a  fnals  dels  anys  70.  Per  aquest  motu  va  rebre  el  premi  Baldiri  i  Reixac  en
reconeixement  a  la  feina  feta.  Durant  aquests  anys  l’esperit  d’aquell  primer  projecte
lingüístc s’ha anat mantenint. Malgrat això, és necessari posar-slo al dia ja que la societat
catalana ha canviat i les ú�ltmes revisions que s’han fet daten del 2009.

Aquesta revisió del projecte lingüístc s’ha aprovat en Consell Escolar celebrat el dia ____ de
____ de 2019.

4



1. Context sociolingüístc

1.1. Alumnat

El perfl lingüístc de l’alumnat és força equilibrat entre els que tenen com a llengua habitual
el català (33%), els que tenen com a llengua habitual el castellà (32,5%) i els que parlen totes
dues llengües en l’àmbit familiar (24%).  També hi ha un pett percentatge (9.6%) de famílies
que no tenen com a llengua familiar ni el català ni el castellà; aquestes famílies en la majoria
dels casos les mares entenen i parlen amb difcultat el castellà.

1.2. Entorn

 La llengua més present a Sant Feliu de Codines és el català, encara que en els ú�ltms anys ha
anat augmentat l’ú�s del castellà pel fet que hi ha moltes famílies, de l’àrea metropolitana de
Barcelona, territori espanyol o nouvingudes procedents d'Amèrica llatna -smajoritàriament-s
que s’han instal·lat al municipi. També s’hi han afegit nouvinguts d’altres països amb altres
llengües que tenen més noció del castellà que del català.  El Pla Educatu d’entorn -sentre
altres actvitats-s ofereix classes de català per a pares i germans nouvinguts en horari escolar.
El Municipi compta amb un Pla Educatu d’Entorn, des del curs 2007-s08, per respondre d’una
manera integrada a aquests nous reptes de cohesió social i lingüístca.
Segons l'IDESCAT les dades sobre el coneixement del català a Sant Feliu l’any 2011 són les
següents:
L’entén: 96.5% de la població, el sap parlar 87,3%, el sap llegir 86,3%; el sap escriure 68,6%;
no l’entén 3.5%. Aquest estudi és fet sobre 5790 persones de més dos anys d’edat.
L’origen de la població de sant Feliu segons la mateixa font de l’any 2017 és el següent: de
Catalunya 4724, resta de l’estat 627, estranger 833, sobre un total de població de 6184. 

Domini de la llengua en l’entorn de l'escola:

Professorat
Tot el  professorat del  centre és contractat  pel  Departament i  les ttulacions exigides per
l'Administració Educatva garanteixen un coneixement sufcient del català que els permet el
seu ú�s oral i  escrit tant en la tasca docent com en la relació quotdiana amb la resta de
membres de la comunitat educatva. Des de l’equip directu es vetllarà perquè el professorat
prengui consciència de la importància de ser model de parla davant l’alumnat i  resta de
persones vinculades amb l’escola.
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Alumnat
La major part de l’alumnat fa ú�s oral del català en dirigir-sse al professorat. Bona part de
l’alumnat castellano-sparlant utlitza el castellà en les comunicacions amb els companys tant
dins com fora de la classe.

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

2.1. La llengua, vehicle de comunicació i de convivència

Ens proposem concretar actuacions per tal  de fomentar l’ú�s del  català com a llengua de
comunicació i  convivència,  i  com a valor  compartt i  d’enriquiment col·lectu, en tots els
àmbits de la vida de l’escola, tant dintre com fora de les aules.
La llengua d’aprenentatge i de comunicació en tota l'etapa infantl serà només el català per
tal  de  facilitar  a  tot  l'alumnat,  sigui  quina  sigui  la  seva  procedència,  un  ú�nic  vehicle
d’aprenentatge de la tècnica lecto-sescriptora, que li permet accedir posteriorment a l’estudi
de les altres llengües.

2.2. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana

2.2.1. Llengua oral

Amb la consciència que un bon domini  de l’expressió oral  assegura un millor  accés a la
llengua escrita,  durant els anys de parvulari  es prioritzarà el  treball  d’expressió oral  i  de
fonologia. A primària, per assegurar un ensenyament funcional i  signifcatu de la llengua
oral,  el  centre  vetllarà  per  tal  que,  a  tots  els  nivells  de  l’etapa,  es  realitzin  actvitats
programades de lectura en veu alta, conferències, exposicions orals i altres actvitats que
afavoreixin la interacció oral entre els mateixos alumnes o entre alumnat i professorat.   
En defnitva, el llenguatge oral tndrà un tractament sistemàtc i preferent, tant pel que fa a
la seva adquisició (fonològica, semàntca i sintàctca) i avaluació com per la possibilitat de
compensar les desigualtats entre els infants, en referència al domini dels recursos lingüístcs.
També  en  situacions  vivencials  no  formals  (esbarjo,  actvitats  extraescolars,
complementàries...)  els  responsables  vetllaran  perquè  l’alumnat  s’expressi  de  forma
correcta i amb coherència.

2.2.2. Llengua escrita

6



La competència escrita s’ha de potenciar en totes les dimensions, de lectura, escriptura, de
creació  i  de  comunicació.  L'escola  posarà  tots  els  mitjans  perquè  sigui  una  actvitat
fonamental  dins de l’aprenentatge global  de l'alumne i establirà uns criteris pedagògics i
metodològics per tal d'establir una línia a seguir a l'hora de realitzar-sla.
El professorat del centre fomentarà l'ú�s de llengua escrita i vetllarà, d'igual forma que ho ha
fet amb la llengua oral, perquè aquesta sigui rica en vocabulari, correcta en estructura i lliure
d'errors ortogràfcs.
Es garantrà que les metodologies i agrupaments de l'alumnat afavoreixin les interaccions
per millorar l'aprenentatge i l'ú�s de la llengua catalana.

2.2.3. Relació llengua oral i llengua escrita

A l'Educació Infantl es prioritzarà la llengua oral per damunt de l'escrita perquè l'alumnat
d'aquestes edats està en procés d’assoliment de les estructures lingüístques que li permetn
construir el llenguatge abstracte que demana l'expressió escrita.
A primària, incrementarem de forma gradual el treball  de llengua escrita, sense que això
signifqui recular en la pràctca oral.
Cal  contnuar  programant  espais  d’expressió  oral  que  repercuteixin  positvament  en
l’expressió escrita. Tanmateix cal que quan es programin feines escrites tnguin prèviament
el seu suport oral.
El professorat tndrà presents les quatre habilitats lingüístques: comprensió i expressió orals
i comprensió i expressió escrites i es promouran actvitats que reforcin aquestes habilitats:
lectura expressiva, teatre, dramattzacions, recitacions, exposicions, xerrades, produccions
literàries, col·laboracions a la web...

2.2.4. La llengua en les diverses àrees

L’escola vetlla per a que totes les llengües que es treballen tnguin el seu espai horari per al
treball  sistemàtc.  Tanmateix,  es  treballarà  per  la  funcionalitat  de  l’aprenentatge  de  les
diferents llengües que s’imparteixen al centre fent-sles presents en el treball per projectes.

2.2.5. Contnuïtat i coherència entre cicles i nivells

Es  programaran  reunions  intercicle  o  internivell  de  forma  sistemàtca  i  se’n  farà  el
seguiment, com a mínim un cop per trimestre..
Les  coordinacions  han de permetre  recollir  tots  els  acords  presos  a  nivell  metodològic  i
organitzatu i la seva aplicació per part del professorat així com revisar les programacions i
els criteris d’avaluació de forma conjunta i garantr la contnuïtat metodològica.
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2.2.6. Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua vehicular

L’escola  oferirà  les  estratègies  didàctques  i  les  mesures  organitzatves  de  què  disposa
(atenció de la mestra d’EE, grups de reforç, atenció individualitzada, acció tutorial...) per tal
d’integrar,  el  més ràpidament possible en el desenvolupament normal de les classes, tot
aquell alumnat l’origen lingüístc del qual no sigui el català.

El  centre  té  elaborat  un Pla  d’Acollida  on  es  recullen  i  se  sistemattzen les  actuacions  i
mesures organitzatves i curriculars que faciliten la incorporació de l’alumnat nouvingut.

2.2.7. Atenció a la diversitat

Per tal  d’atendre la diversitat,  en la mesura del  possible s’intentarà treballar  amb grups
reduïts o atendre de forma personalitzada i d’aquesta manera la metodologia emprada serà
més actva i personal. A l’educació infantl es reforçarà el desenvolupament de la llengua
oral.  En  el  cicle  inicial  l’objectu  principal  serà  el  desenvolupament  progressiu  de  la
competència  en  comprensió  lectora  i  expressió  escrita;  en  els  cicles  mitjà  i  superior
s’assegurarà  l’assoliment  d’una  bona  competència  lingüístca  tant  en  lectura  com  en
escriptura. 
La Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD) es reunirà dues hores per setmana i cada membre
de la CAD seguirà sent  el referent dels diferents cicles per al tractament de la diversitat. Des
de la comissió es prendran les decisions oportunes sobre la intervenció a realitzar amb cada
alumne/a.

2.2.8. Actvitats d’incentvació de l’ús de la llengua

L’escola considera important promoure actvitats d’incentvació de l’ú�s del català més enllà
de  les  realitzades  en  l’entorn  propi  de  la  classe.  Per  això  partciparà  en  propostes  que
sorgeixin  del  Pla  Educatu  d’Entorn  en  aquest  sentt,  així  com  celebracions  festves  del
municipi i d’altres iniciatves que sorgeixin.

2.2.9. Avaluació del coneixement de la llengua

L’escola assegurarà mecanismes de coordinació per tal que tot el professorat tngui accés al
currículum i als criteris d’avaluació de totes les dimensions.
Es  garantran  un conjunt  d’accions  a  dur  a  terme en relació  amb les  diferents  fases  de
l’avaluació de l’aprenentatge i ú�s de la llengua. Faran referència a la valoració dels processos
d’ensenyament-saprenentatge  de  les  dimensions  comunicatva  i  literària,  la  gestó  del
currículum i els mecanismes de coordinació entre el professorat.
Quant a la valoració dels processos d’ensenyament-saprenentatge es garantrà:
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- que es fa el  procés d’avaluació de les dimensions de la llengua amb instruments
consensuats  per  l’equip  de  mestres  i  ú�tls  per  decidir  materials  didàctcs,  tpus
d’agrupaments, reforços puntuals.

- Que l’avaluació és contnuada i té en compte el punt de partda de l’alumnat.
Quant a la gestó del currículum es garantrà:

- que en les programacions es contempli l’avaluació de tots els aspectes curriculars de
la llengua.

2.2.10. Materials didàctcs

El  centre  estableix  uns  criteris  clars  i  coherents  en  determinar  les  característques  dels
materials didàctcs adequats al currículum, ú�tls per la funció que han de desenvolupar i que
estguin elaborats en català, exceptuant el material propi destnat a suport d’aprenentatge
de castellà i l’anglès.
Els equips de cicle, faran les seves propostes de compra de material educatu i pedagògic,
garantnt  els  criteris  establerts  pel  centre  a  l’hora  de  disposar  dels  recursos  materials
destnats  al  procés  d’ensenyament-saprenentatge  (llibres  de  fcció,  consulta,  revistes,
material audiovisual, jocs, programari d’ordinador).
Les comissions adquiriran el material necessari segons el pressupost atorgat. La comissió de
biblioteca,  a  proposta  dels  cicles,  serà  responsable  d’adquirir  publicacions  en  les  tres
llengües, sent en català les predominants.

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

 2.3.1. Informació multmèdia

El centre vetllarà per l’adquisició de recursos TAC a totes les aules i del seu ú�s així com de la
formació del professorat per utlitzar-slos. La llengua catalana és la llengua vehicular principal
del  programari  i  dels  suports  digitals  de  què  disposa  el  centre.  Es  vetllarà  perquè  es
mantnguin les versions en català de les eines digitals amb que es treballa.

2.3.2. Usos lingüístc

A  l’escola  s’habitua  l’alumnat  a  fer  servir  la  llengua  catalana  com  a  primera  opció  per
relacionar-sse de forma natural.
El  centre  propiciarà  que  tot  el  personal  docent  i  no  docent  treballi  explícitament  amb
l’alumnat els diferents usos lingüístcs i que la llengua catalana sigui l’habitual d’ú�s en 
qualsevol situació comunicatva.
El centre actualitzarà la immersió lingüístca en els diferents cicles.
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2.3.3. Diversitat lingüístca del centre i de la societat en el currículum

És  objectu  del  centre  formar  l’alumnat  en  la  consciència  que  viuen  en  una  societat
plurilingüe  i  multcultural,  fent  ressò  de  la  riquesa  que  això  comporta  i  la  necessitat
d’acttuds de respecte i col·laboració mutus. El centre assegurarà la competència plena en
català i castellà i una bona competència lingüístca en llengua anglesa. A més respectarà la
diversitat lingüístca afavorint el respecte i el desig d’aprendre altres llengües i cultures.

2.3.4. El català i les llengües d’origen

L’escola  vetllarà  perquè  hi  hagi  relació  directa  entre  l’aprenentatge  de  la  llengua  i
l’establiment de vincles afectus basats en el reconeixement i valoració de la llengua d’origen
de  l’alumnat  sobretot  en  aquelles  aules  on  hi  hagi  alumnat  d’altres  procedències.  Això
ajudarà  en  el  procés  d’aprenentatge  del  català.  Caldrà  que  els  equips  docents  disposin
d’informació sobre les llengües familiars presents a l’aula.

3. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua castellana 

 3.1. Introducció de la llengua castellana

L’escola preveu en la seva organització l’aprenentatge de la lectura i escriptura en català i
l’aprenentatge de la llengua castellana a nivell oral des de primer, per acabar transferint al
castellà els aprenentatges de lecto-sescriptura.
En  alguns  nivells  la  llengua  materna  és  el  català  i  l’ú�s  del  castellà  està  molt  restringit;
igualment, però, hi ha nivells on hi ha un gran nombre d’alumnes castellano-sparlants, tant en
un cas com en l’altre el centre vetllarà perquè es faci una distribució coherent i progressiva
del currículum de castellà al llarg de l’etapa.

3.2. Llengua oral

La  llengua  castellana  s’introduirà  al  primer  curs  de  cicle  inicial  a  nivell  oral.  El  centre
garantrà que se segueixi treballant l’expressió oral al llarg de tota l’etapa i es practquin les
diverses  modalitats  de  textos  orals  (entrevista,  conversa,  dramattzació,  argumentació...)
bàsicament en la variant estàndard del castellà. L’objectu principal és que l’alumne sigui
capaç de produir missatges orals adequats a la seva edat, coherents, estructurats de forma
correcta i amb progressiva riquesa lèxica. El professorat que imparteixi castellà preveurà a
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les  seves  programacions  els  objectus  relatus  a  l’aprenentatge  de  la  llengua  oral,  els
contnguts, les actvitats –vetllant perquè siguin variades-s i els criteris d’avaluació.

3.3. Llengua escrita

L’escola es marca com a objectu prioritari que l’alumnat acabi l’etapa primària amb una
bona comprensió lectora i  expressió escrita.  Es fomentaran actvitats encaminades a que
l’alumnat gaudeixi  amb la  lectura i  a  que sigui  capaç  d’elaborar  produccions  escrites  de
qualitat de diferents tpologies.
Se  seguirà  l’enfocament metodològic  que dóna el  currículum. El  professorat  aplicarà  les
orientacions  del  currículum i  planifcarà  actvitats  de  lectura  i  escriptura  que  tnguin  en
compte les necessitats  comunicatves i  acadèmiques que tngui l’alumnat en els  diversos
nivells.  Es garantrà la coordinació del  professorat  que fa una llengua i  una altra per tal
d’aproftar les transferències i evitar les repetcions.

3.4. Actvitats d’ús

El professorat que imparteixi llengua castellana preveurà a les seves programacions l’ú�s de
recursos TIC audiovisuals, la pàgina web de l'escola, per tal de projectar fora de l’aula els
resultats del treball curricular.
Es treballarà per la funcionalitat de l’aprenentatge de la llengua castellana fent-sla present en
el treball per projectes.

4. Altres llengües

4.1. Llengües estrangeres

 4.1.1. Estratègies generals per a l’assoliment de l’objectu de l ’etapa

El centre es proposa la millora de l’aprenentatge de la llengua anglesa, potenciant-sne l’ú�s
comunicatu i la seva utlització com a eina d’accés al coneixement en contnguts de matèries
no lingüístques. L’escola preveu començar l’aprenentatge de l’anglès a l’educació infantl i
treballar la funcionalitat de l’aprenentatge d’aquesta llengua fent-sla present en el treball per
projectes

4.1.2. Desplegament del currículum

Per  tal  d’aconseguir  que  l’alumnat  sigui  competent  en  l’ú�s  de  la  llengua  anglesa  per  a
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comunicar-sse  i  accedir  al  coneixement  en  un  entorn  plurilingüe,  es  preveurà  una  hora
setmanal  de  coordinació  entre  el  professorat  especialista,  així  com  amb  els  tutors  per
coordinar  el  treball  per  projectes  i,  si  cal,  preveure  les  mesures  necessàries  per  a  la
integració del nou professorat en el disseny de l’àrea. També es prioritzarà que un mateix
especialista  de  llengua  estrangera  imparteixi  l’àrea  en  els  nivells  d’un  cicle  o  etapa.  Es
vetllarà per una distribució coherent i progressiva del currículum al llarg de les etapes, amb
un tractament cíclic  dels  conceptes  i  adaptant-slos  a  l’etapa  maduratva de l’alumnat.  Es
revisaran i proposaran actvitats d’aprenentatge per tal d’incrementar aquelles que proposin
l’ú�s signifcatu de l’anglès dins i fora de l’aula (teatre, xerrades, cançons, visites).

4.1.3. Metodologia

Tenint en compte el nombre d’especialistes i de plantlla, serà prioritari, sempre que sigui
possible, organitzar els agrupaments d’alumnes seguint el criteri de desdoblar alguna de les
sessions (combinant-sla amb una altra assignatura).
El professorat especialista haurà de desenvolupar les actvitats.

4.1.4. Materials didàctcs 

El material didàctc haurà de complir els següents criteris:
-s  Tot el material didàctc de qualsevol tpologia utlitzat en l’àrea de llengua anglesa serà
en anglès.
-s  Serà consensuat pel professorat especialista i s’adaptarà, especialment per a l’alumnat
d’educació Infantl i Cicle inicial, a l’enfocament metodològic comunicatu.
-s  Es garantrà la contnuïtat metodològica per a la tria de material didàctc.
-s  El diccionari escolar de traducció serà Anglès-sCatalà/català-sAnglès.

4.1.5. Recursos tecnològics 

El centre vol assegurar l’ú�s de recursos tecnològics i audiovisuals en l’aprenentatge de la
llengua  estrangera  com  a  mitjà  d’accés  a  material  divers,  com  a  eina  per  atendre  els
diferents ritmes d’aprenentatge de l’alumnat i per a diversifcar els models lingüístcs a què
han de tenir accés. De manera global, aquests mitjans han d’ajudar a desenvolupar també en
llengua estrangera, un seguit d’estratègies per al tractament de la informació.

4.1.6. L’ús de la llengua estrangera a l ’aula

El professorat utlitzarà aquesta llengua com l'habitual en les interaccions amb els alumnes,
vetllant sempre per establir un clima favorable en què l’alumnat se sent segur i estmulat
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per  utlitzar-sla.  En  la  mesura  de  les  possibilitats  el  professorat  especialista  promourà  la
projecció del treball curricular fora de l’aula (web, blog, facebook...) i actvitats artstques
(representacions teatrals, musicals, exposicions...)

5. Organització i gestó

5.1. Organització dels usos lingüístcs

5.1.1. Llengua del centre

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’escola per la qual cosa
s'utlitzarà com a llengua vehicular i d'aprenentatge, fent-slo servir com a vehicle d'expressió
normal  en  tota  actvitat  docent  i  administratva.  La  llengua  catalana  serà  la  llengua
d'expressió  en  totes  les  actvitats  del  centre,  tant  en  les  d'ordre  intern  com  en  les  de
projecció exterior del centre. Així, les reunions de claustre de professors, de cicle, de Consell
Escolar,  les  ordres  del  dia,  les  actes  i  la  documentació relacionada  amb les  mateixes  es
redactaran sempre en català.
Els  rètols,  cartells,  murals  i  l’ambientació  en  general  seran  en  català  tenint  cura  de  la
correcció lingüístca i ortogràfca atès el fet de ser un referent d’ú�s de la llengua.

5.1.2. Documents de centre

Utlitzarem la llengua catalana en la  redacció i  complementació de tots  els  documents  i
publicacions: comunicats, cartes, horaris, avisos al tauler d'anuncis, rètols, contnguts de la
pàgina web, bloc, actes de reunions, complementació de llibres d'escolaritat, informes, etc.
Les actuacions administratves sol·licitades pel pú�blic es faran en català exceptuant-sne els
casos en els quals els usuaris ho demanin en castellà.

5.1.3. Ús no sexista del llenguatge

El centre vetllarà perquè s’utlitzi un llenguatge no sexista ni androcèntric. El mateix criteri
s’aplicarà  en  l’elaboració  de  documents  i  en  la  tria  de  textos  adreçats  als  alumnes.  Es
treballarà amb l’alumnat perquè puguin superar tota mena d'estereotps i perquè puguin
tenir acttuds crítques davant dels contnguts de risc que denigren les persones per motus
de sexe o que l'associen a imatges tòpiques que es converteixen en vehicle de segregació o
desigualtat.
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5.1.4. Comunicació externa

El centre elabora la documentació en català i  s’atenen les petcions de documentació en
castellà que, puntualment, demana alguna família (oferint-sne un format bilingüe). Es tenen
en compte, quan és possible, les llengües de la nova immigració mitjançant uns documents
ja prèviament traduïts.
S’utlitzarà el català en les reunions generals d’escola i de classe i en els actes pú�blics de
projecció externa. Si hi ha demandes de fer-sles en una altra llengua es facilitarà la informació
partcularment.

5.1.5. Llengua de relació amb famílies

S’informarà a les famílies en els períodes de preinscripció i matrícula de les característques
del  centre fent  constar  explícitament,  que la llengua vehicular  és el  català.  En el  cas de
desconeixement del català, i amb l’objectu de facilitar la informació, s’utlitzarà la llengua
d’ú�s de la família mitjançant els recursos de què disposi el centre, siguin propis o externs
(coneixement de la llengua estrangera, servei de traducció...)
Tots  els  professionals  del  centre  s’adreçaran  habitualment  en  català  a  les  famílies  de
l’alumnat, si hi ha alguna família que no entén el català es farà en la seva llengua, sempre
que sigui possible o en una llengua que la família entengui.

5.2. Educació no formal.

5.2.1. Serveis d’educació no formal

L’escola posarà  els  mitjans  perquè tots  els  membres  de la  comunitat  educatva estguin
assabentats que la llengua de comunicació oral i escrita és el català. Es promourà que la
llengua de relació dins i fora de l’aula també ho sigui. 
La direcció del centre vetllarà perquè tot el personal del centre amb competència en català
en  faci  ú�s  segons  la  tasca  que  desenvolupa.  El  monitoratge  responsable  de  serveis
d’educació  no  formal  (acollida  matnal  i  migdia,  menjador  i  transport  escolar,  natació,
actvitats extraescolars, actvitats del Pla Educatu d’entorn, Pla català d’esport...) s’hauran
d’adreçar a l’alumnat sempre en català, vetllant per tal que la comunicació de l’alumnat sigui
també en català. Quant al personal de serveis de l’escola, que té contacte més esporàdic
amb l’alumnat, també ha d’utlitzar el català per adreçar-sse a l’alumnat del centre.
Es demanarà a l’AMPA que tngui en compte aquest criteri a l’hora de contractar el personal.
Es vetllarà perquè les empreses contractades per desenvolupar un servei educatu no formal
facin ú�s del català en les seves actvitats (excursions, celebracions...)
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5.2.2. Llengua i entorn

El centre partcipa en el pla educatu d’entorn de Sant Feliu de Codines per tal de garantr la
contnuïtat  i  la  coherència  educatva  en  temes  com  l’ú�s  de  la  llengua  catalana,  la
interculturalitat i la cohesió social. A més el centre promourà la seva partcipació en totes les
actvitats organitzades per les enttats locals que tnguin com a objectu fomentar l’ú�s de la
llengua i la integració a la cultura catalana.

5.3. Plurilingüisme al centre educatu

 5.3.1. Acttuds lingüístiues i cohesió social

El  centre,  a  través  del  coordinador  LIC  promou  la  integració  de  col·lectus  de  diverses
procedències, procurant que no quedin al marge de la vida escolar ni de les actvitats que,
per  a  una  millor  integració,  s’organitzen  des  del  Pla  d’entorn:  cicles  de  conferències
educatves, jornades gastronòmiques, cursos de català, etc. 

5.3.2. Mediació lingüístca (traducció i facilitació)

A través  de l’assessora LIC  i  del  coordinador  LIC  es coordinarà la mediació lingüístca al
centre. El centre té un protocol d’acollida de les famílies nouvingudes: models informatus
en diverses llengües... recollit al Pla d’acollida.

5.4. Alumnat nouvingut

En la relació amb l’alumnat nouvingut, tot el centre utlitzarà sempre el català. Es garantrà
una atenció individualitzada intensiva per aprendre aquesta llengua, des de 1r i es farà un
enfocament comunicatu i amb la metodologia adequada. Correspondrà al tutor o tutora del
grup i  el  mestre/a d’EE determinar les actuacions que es duran a terme per atendre les
necessitats  educatves  d’aquest  alumnat,  així  com  els  trets  bàsics  de  les  formes
organitzatves i dels criteris metodològics que es considerin més apropiats.

5.5. Organització del programa curricular

5.5.1. Coordinació cicles i nivells

A l’hora d’organitzar globalment la programació curricular de l’àmbit de llengua, el centre
considera  indispensable  la  coordinació  a  diferents  nivells.  A  f d’aconseguir  aquesta
coordinació assegura les següents mesures:
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-s  Establir espais de coordinació entre el professorat que imparteix els contnguts d’aquest
àmbit, principalment a través de les reunions de cicle.
-s  Consensuar el material didàctc dins el cicle i per tota l’etapa.
-s  Desenvolupar i concretar les mesures adequades d’atenció a la diversitat: reforços, aula
d’educació especial...
-s  Fomentar entre el professorat la refexió sobre el procés d’ensenyament-saprenentatge de
la llengua,  tot  reservant  reunions  de claustre  per  a  exposar,  concretar  i  unifcar  aquells
aspectes rellevants que ho precisin.
-s  Informar les famílies sobre el procés d’aprenentatge dels seus flls per tal que puguin fer el
seguiment i aportn la seva col·laboració.
-s  Garantr la planifcació de sessions de coordinació amb el SES Carrasco i Formiguera per tal
de dur terme el traspàs d’informació dels alumnes que fnalitzen l’etapa Primària i contribuir
a la coherència del procés educatu i a la millora dels aprenentatges de l’alumnat.
-s  Garantr la planifcació de sessions de coordinació amb la Llar d'Infants per tal de dur a
terme el traspàs d’informació de l'alumnat i contribuir a la coherència del procés educatu i a
la millora dels aprenentatges de l’alumnat.

5.5.2. Estructures lingüístiues comunes

En  relació  directa  amb  la  dimensió  plurilingüe  i  intercultural  (que  pretén  l’assoliment
d’habilitats i destreses necessàries per a la convivència, el respecte i l’enteniment entre les
persones),  però tenint en compte també la dimensió comunicatva,  hi  ha un conjunt  de
contnguts  que  són  comuns  a  totes  les  llengües  a  l’hora  de  realitzar  el  procés
d’ensenyament-saprenentatge. Per aquesta raó, no té sentt que el/la mestre/a de cada una
de les llengües els  torni  a plantejar  com si  de contnguts específcs es tractessin.  Ben al
contrari, cal introduir-slos més sistemàtcament i refexivament en la llengua de l’escola per
ser aplicats en les altres, i facilitar, així, la transferència necessària d’aprenentatges entre
llengües.  Aquests  contnguts  comuns  són  més  freqüents  entre  la  llengua  catalana,  la
castellana, la francesa o qualsevol altra romànica, però també n’hi ha, i força, que es donen
respecte a l’anglès,  l’alemany o altres llengües.  Entre d’altres contnguts  comuns podem
considerar  els  que apareixen  explícitament  en la  dimensió  plurilingüe  i  intercultural  i  la
majoria dels recursos comunicatus, com són les estratègies lectores o la redacció de resums
i esquemes; els aspectes més globals com els tpus de text o altres de més concrets, com la
puntuació o la terminologia gramatcal.
El centre garantrà que les estructures lingüístques comunes es facin en primer lloc en català
i serveixin com a base per a l’aprenentatge de les altres llengües. 
Els acords bàsics en que s’ha de basar el tractament de les estructures lingüístques comunes
són:
-s  el català és la llengua en què s’iniciarà l’aprenentatge de la lecto-sescriptura des de l’etapa
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d’Educació Infantl.
-s  El català s’utlitzarà com a referència per a l’estudi de les altres llengües. L’aprenentatge de
les estructures comunes es treballarà sempre en primer lloc en català.
-s  A cada cicle haurà de quedar clar quina és la distribució de les estructures lingüístques
comunes al llarg del curs en coordinació amb les altres llengües.
-s  El claustre revisarà les estructures lingüístques comunes de l’àmbit de llengua amb els
següents objectus:  defnir-sles i  consensuar-sles;  coordinar  el  professorat  que imparteix el
contngut de llengües per distribuir-sles, acordar la manera d’introduir el treball  d’aquests
contnguts, qui seran els responsables i la manera de fer-sho en les altres llengües. 
-s  Cada curs s’avaluarà la metodologia de les estructures comunes per tal de millorar-sne la
didàctca.

5.6. Biblioteca escolar

La  biblioteca  escolar  és  un  centre  de  recursos,  un  espai  d’aprenentatge  i  de  suport  al
desenvolupament  dels  àmbits  curriculars,  on  es  pot  trobar  tot  tpus  d’informació  en
diferents suports,  que està a l’abast de l’alumnat,  del  professorat i  de tota la comunitat
educatva.
El centre té una biblioteca amb un volum de documents sufcient per donar resposta a les
necessitats  d’informació  als  alumnes  i  mestres.  Des  del  grup  impulsor  de  biblioteca  es
proposen actvitats de foment de la lectura en hores lectves del centre. 
Es  garanteix  que  a  la  biblioteca  hi  hagi  documentació  amb  varietat  lingüístca  (català,
castellà, anglès prioritàriament).

5.6.1 Accés i ús de la informació

La societat de la informació obliga a desenvolupar en l’alumne la capacitat per cercar i triar
la informació rellevant que precisi cada moment. Amb aquest objectu l’escola promourà l’ú�s
de les noves tecnologies per realitzar actvitats en tots els àmbits curriculars encaminades a
que l’alumnat adquireixi les següents habilitats: localitzar les fonts d’informació, destriar-sne
la  rellevant  i  ser  capaç  de  comunicar-sla  de  forma  efectva.  El  català,  com  a  llengua
d’aprenentatge  de  l’escola,  serà  la  llengua  en  què  preferentment  es  duran  a  terme les
actvitats.

5.6.2. Pla de lectura de centre

L’escola considera prioritari l’aprenentatge de la lectura, de tal forma que sigui una eina ú�tl
per ajudar l’alumnat a comprendre el món que l’envolta i, alhora, que esdevingui un hàbit
amb què gaudir. Per aconseguir-sho el centre contnuarà amb les actvitats d’animació a la
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lectura. Disposa d’un document base de PLEC, recollint les actvitats de dinamització de la
lectura que es fan a les aules, als cicles, a la biblioteca, a la biblioteca municipal, foment del
programa l’hora del conte, propostes per Sant Jordi, visita d’autors...

6. Projecció de centre

 6.1. Pàgina web i xarxes socials del centre

El centre té una pàgina web que li permet la comunicació amb tota la comunitat educatva.
S’hi pot trobar tota la informació que necessita l’alumnat i les seves famílies: descripció del
centre, actvitats generals, informació sobre actvitats i sortdes, partcipació en projectes...
La web és en llengua catalana. El manteniment d’aquesta web és a càrrec del coordinador
d’informàtca  en  col·laboració  amb  la  comissió  TAC,  els  coordinadors  de  cicle  i  els
especialistes. La web disposa d’un apartat d’opinió i partcipació directa en format blog on
partcipen també alumnat i mestres.
A més el centre també disposa de facebook com a eina de comunicació ràpida i partcipatva
no només amb les famílies sinó amb tota la comunitat digital.

6.2. Exposicions, xerrades, tallers...

El centre organitza exposicions –almenys una durant el curs a fnals del  segon trimestre-s
sobre temàtques diferents,  xerrades –educació viària,  educació sexual,  cada dos  cursos,
tallers mediambientals i de salut-s i actes culturals segons les ofertes que arriben a l’escola i
les temàtques i  necessitats de cada curs. Aquestes són en català. El centre mantndrà la
promoció d’aquests actes.

6.3. Intercanvis i mobilitat

 En la programació de cada matèria s’organitzen cada curs diverses sortdes acadèmiques,
que completen el currículum de la matèria en el seu vessant més pràctc. Se’n fa com a
mínim una per trimestre i,  a més,  sortdes pel  poble:  biblioteca,  museu,  entorn natural,
centre cívic, deixalleria, depuradora, Ajuntament... Les actvitats relacionades amb el teatre
en català  i  anglès  i  els  espectacles  musicals  –la  partcipació  a  la  cantata  a  l’Auditori  de
Granollers-s  i  de  dansa potencien la  millora de la  competència lingüístca.  En la  resta de
sortdes s’utlitza el català com a llengua d’aprenentatge.
Aquesta organització es considera adequada. El claustre de professors la tndrà en compte a
l’hora de programar les actvitats d’ensenyament-saprenentatge. També la potenciarà amb
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aquelles propostes que consideri adients (intercanvis epistolars, telemàtcs, presencials, etc.
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