
 

 

 
PROJECTE LÍNGÜÍSTIC DE 
CENTRE 
 
 
 
ESCOLA JOAQUIM PALACÍN 
BELLVÍS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCOLA JOAQUIM PALACÍN     PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE 

 

2 
 
Octubre 2018 

 

0. INTRODUCCIÓ 

El Projecte Lingüístic de Centre (PLC)regula l’ús de les llengües en els diferents àmbits 

del centre i és un instrument que ens ajuda a materialitzar un projecte consensuat que 

ens possibilita una organització i gestió, d'acord amb la normativa vigent, de manera 

autònoma. Aquest projecte ens permet:  

- Adaptar-nos a les necessitats concretes del nostre alumnat.  

- Cercar les millors vies per tal de garantir una igualtat d’oportunitats a tot l’alumnat, 

independentment del seu origen lingüístic i social.  

- Tenir sempre present la diversitat cultural i plurilingüe existent a l’escola  

 

El PLC ha de ser un instrument que permeti pensar en les millors maneres de garantir el 

dret de tota persona, a poder fer servir les dues llengües oficials a Catalunya: Català i 

Castellà, a mantenir les seves llengües familiars i a aprendre d’altres llengües. En el 

nostre cas: Llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge, llengua castellana 

cooficial a Catalunya i llengua anglesa que és la llengua estrangera per la qual hem optat.  

Aquest PLC forma part del nostre projecte educatiu plurilingüe, en el qual el català n’és 

l’eix vertebrador i garanteix que el tractament de les llengües donarà resposta a la 

situació sociolingüística de l’alumnat i així mateix que la llengua catalana serà la llengua 

d’aprenentatge i d’ús vehicular en tots els àmbits .  

D'acord amb la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, el projecte lingüístic ha 

d'emmarcar el tractament de les llengües al centre i ha d'incloure els aspectes relatius a 

l'ensenyament i l'ús de les llengües. 

Abasta tota la línia vertical d’Educació Infantil i Primària.  

El PLC, com a part integrant del Projecte Educatiu de Centre (PEC), no ha de ser un 

document aïllat sinó que s’ha d’interrelacionar i desenvolupar en els altres documents 

d’organització i gestió del centre: Projecte Curricular de centre (PCC), Pla Anual de 

Centre (PAC), Memòria Anual de Centre (MAC), Normes d'organització i funcionament 

del centre (NOF).  
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I ha de tenir els mateixos condicionants: 

Legal, és a dir, en cap moment no podrà contradir la legislació normativa referida a l’ús 

i a l’aprenentatge de les llengües.  

- Coherent i adequat a la realitat sociolingüística de l’alumnat del centre i a la línia 

pedagògica adoptada.  

- Participatiu, el seu èxit dependrà del grau de participació i implicació de la comunitat 

educativa.  

- Vinculant per a tots els membres de la comunitat educativa. Tothom que s’incorpori al 

centre l’ha de respectar i l’ha de complir.  

- Global, és a dir, ha d’afectar la totalitat de la dinàmica del centre. 
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1. MARC NORMATIU. 

El PLC del nostre centre ha estat elaborat d'acord a la normativa vigent. Així, d'acord 

amb la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, el projecte lingüístic ha d'incloure els 

aspectes relatius a l'ensenyament i a l'ús de les llengües, entre les quals hi ha d'haver a) 

El tractament del català com a llengua vehicular i d'aprenentatge, b) El procés 

d'ensenyament i d'aprenentatge del castellà, c) Les diverses opcions amb relació  a les 

llengües estrangeres, d) Els criteris generals per a les adequacions del procés 

d'ensenyament de les llengües, tant globalment com individualment, a la realitat 

sociolingüística del centre, i e) La continuïtat i la coherència educatives, pel que fa als 

usos lingüístics, en els serveis escolars i en les activitats organitzades per les associacions 

de mares i pares d'alumnes. 

Per tant, el PLC és un document que parteix d'una reflexió interna del centre, que recull 

les decisions preses a partir d'aquesta anàlisi. És un document de reflexió i de presa de 

decisions que incideix en tots els contextos comunicatius dels centres: aula, centre i 

entorn. 

El nou context sociolingüístic juntament amb el nou marc legislatiu (articles 10, 11, 12 i 

16  de la Llei 12/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius). 

D'acord amb l'article 14 de la Llei d'educació, el projecte lingüístic forma part del 

projecte educatiu de centre. Recull, de manera organitzada, tant els criteris adoptats 

per a l'ensenyament i l'aprenentatge de les llengües, com els criteris de comunicació del 

centre. Es tracta, per tant, d'un instrument que ajuda a desenvolupar de m anera 

coherent i eficaç, les activitats d'aprenentatge lingüístic i que posa l'accent en els acords 

de gestió educativa diària dels centres. És, doncs, una eina pedagògica i organitzativa 

flexible, que evoluciona a partir de les estratègies educatives fixades i de l'assoliment 

dels objectius marcats d'acord amb les especificitats pròpies de cada centre. En aquest 

sentit, l'article 2.1 del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres, 

estableix que "L'autonomia dels centres educatius abasta els àmbits pedagògic, 

organitzatiu i de gestió de recursos humans i materials. El projecte educatiu pedagògic, 

organitzatiu i de gestió de recursos humans i materials. El projecte educatiu del centre 

n'és la màxima expressió", i l'art.5 e) de la mateixa norma afegeix que "El projecte 
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lingüístic s'ha de concretar a partir de la realitat sociolingüística de l'entorn i d'acord 

amb el règim lingüístic del sistema educatiu establert a les lleis. El projecte lingüístic 

dóna criteri amb relació al tractament i l'ús de les llengües en el centre i recull els 

aspectes que determinen les lleis sobre la utilització normal del català com a llengua 

vehicular i d'aprenentatge, així com la continuïtat i la coherència educatives, pel que fa 

als usos lingüístics, en els serveis escolars i en les activitats organitzades per les 

associacions de mares i pares d'alumnes. El projecte lingüístic també dóna criteri sobre 

l'aprenentatge de els dues llengües oficials i de les llengües estrangeres. Així mateix, 

determina quina llengua estrangera s'imparteix com a primera i quina o quines com a 

segones." 

 

- Decret 142/2007 de 26 de juny  

- “L'educació primària ha de contribuir a conèixer i utilitzar de manera apropiada tant la 

llengua catalana, com la llengua castellana i, si s’escau, l’aranès, així com una llengua 

estrangera, i desenvolupar hàbits de lectura.” (Art. 3).  

- El projecte lingüístic establirà pautes d’ús de la llengua catalana per a totes les persones 

membres de la comunitat educativa i garantirà que les comunicacions del centre siguin 

en aquesta llengua. (Art.4.).  

 

En funció de la realitat sociolingüística de l’alumnat, s’implementaran metodologies 

d’immersió lingüística en llengua catalana amb la finalitat de potenciar-ne 

l’aprenentatge. (Art. 5.1).  

- “Les nenes i els nens, en acabar l’etapa: a) han de dominar el català, llengua vehicular, 

de cohesió i d’aprenentatge, b) també han de dominar el castellà; c) han de conèixer 

una o dues llengües estrangeres per tal d’esdevenir usuaris i aprenents capaços de 

comunicar-se i accedir al coneixement en un entorn plurilingüe i pluricultural.” (Annex-

2 Tractament de les llengües).  
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- Ordre EDU/221/2007, de 29 de juny,  

- D’acord amb el projecte lingüístic, en les condicions que s’estableixen en l’apartat 4.4 

del Decret 142/2007, els centres podran impartir continguts d’àrees no lingüístiques 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. En 

ambdós casos, els llibres de text i material didàctic utilitzats seran en llengua 

catalana.(art.1)  

Aquest marc legislatiu fonamental no es pot aïllar de la realitat multilingüe del nostre 

país, i implica que cal establir vincles amb les altres llengües i cultures per fer possible 

que el català esdevingui la llengua comuna de tots els ciutadans i ciutadanes i l’eina de 

cohesió social per a desenvolupar la cultura que cal construir entre tots i totes, a partir 

de l’escola. 

 

Ordre EDU/221/2007, de 29 de juny,  

- D’acord amb el projecte lingüístic, en les condicions que s’estableixen en l’apartat 4.4 

del Decret 142/2007, els centres podran impartir continguts d’àrees no lingüístiques 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. En 

ambdós casos, els llibres de text i material didàctic utilitzats seran en llengua 

catalana.(art.1)  

Aquest marc legislatiu fonamental no es pot aïllar de la realitat multilingüe del nostre 

país, i implica que cal establir vincles amb les altres llengües i cultures per fer possible 

que el català esdevingui la llengua comuna de tots els ciutadans i ciutadanes i l’eina de 

cohesió social per a desenvolupar la cultura que cal construir entre tots i totes, a partir 

de l’escola. 
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2. CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC. 

 2.1 Entorn. 

El nostre centre està ubicat a Bellvís, una vila d'uns 2.300 habitants, amb un nucli de 

població Els Arcs, població situada al nord del municipi. 

És un municipi del Pla d'Urgell, la població del qual està agrupada i, en la seva majoria, 

és originària de la zona. A l'igual que les poblacions que el voregen rep una afluència 

d'immigrants en els darrers anys moderada. Actualment resideixen a Bellvís una 

nombrosa comunitat d'habitants de l'Europa de l'Est (romanesos i ucrainians) i un grup 

més reduït de procedència magrebina i subsahariana. 

L'arribada de famílies nouvingudes fa que l'escola es vagi nodrint dels fills d'aquestes 

famílies. Fins a l'actualitat el nivell d'integració de les famílies nouvingudes és força 

acceptable. Els pares poden treballar i el nivell d'absentisme a l'escola és inexistent. 

Tot i que Bellvís està situat en una zona rural, el percentatge més alt de la població es 

dedica majoritàriament al sector serveis, havent un percentatge baix de població en el 

sector primari i secundari. El nivell d'atur és mínim. 

El poble disposa d'una bona infraestructura de serveis: escola, llar d'infants, esplai, 

poliesportiu, camp d 'esports, piscines, biblioteca, escola de música, consultori mèdic, 

tanatori, llar de jubilats, llocs d'esbarjo... . 

Al poble hi ha variades entitats culturals, esportives i recreatives: Associació de Dones, 

Coral, Club de futbol, Club de bàsquet, Grup de Teatre, la Revista Carrilet, el Club 

Sardanista, l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes. 

Tots aquests serveis estan a l'abast de les famílies que arriben al poble i, en tots reben 

una bona acollida per part de tothom. 

 

 

 2.2 Alumnat. 
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Tal i com consta en les dades anuals del nostre centre, actualment, tenim una matrícula 

de 192 alumnes, que es manté bastant estable tot i que fluctua en augment o disminució 

segons els alumnes procedents de l'immigració. 

Com ja hem esmentat, la majoria de les famílies són de famílies originàries del poble  

Aproximadament, el 20% de l'alumnat de l'escola és nouvingut procedent de diferents 

països. Tots aquests alumnes desconeixen el català i el castellà en la seva majoria i molt 

pocs tenen un nivell bàsic en llengua estrangera. 

El centre compta amb el servei extern EAP, per assessorar i fer el seguiment dels 

alumnes amb diferents necessitats educatives especials.  

3. Llengües curriculars i llengua del centre. 

El nou currículum configura la llengua en un sol àmbit sent l'àmbit lingüístic. Dins 

d'aquest trobem l'àrea de llengua catalana, l'àrea de llengua castellana i l'àrea de 

llengües estrangeres. Les àrees es fonamenten en dimensions: 

 - Dimensió comunicació oral 

 - Dimensió comprensió lectora 

 -Dimensió expressió escrita 

 - Dimensió literària 

 - Dimensió plurilingüe i intercultural 

 - Continguts i criteris d’avaluació 

 - Orientacions metodològiques i d’avaluació per a l’etapa. 

El nostre centre treballa com a primera llengua estrangera, l'anglès i fins a l'actualitat, 

no s'ha determinat introduir una segona llengua estrangera. 

 

La llengua catalana, llengua vehicular i d'aprenentatge. 
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 3.1 La llengua, vehicle de comunicació i de convivència 

El català, com a llengua vehicular de Catalunya, ho és també de l'ensenyament, i , per 

tant, és la llengua vehicular de les diferents activitats d'ensenyament-aprenentatge del 

centre. La llengua catalana és l'eina de cohesió i integració entre totes les persones del 

centre i és vehicle d'expressió de les diferents activitats acadèmiques. 

 3.2 El català, eina de convivència 

El centre utilitza el català en la comunicació quotidiana entre tota la comunitat 

educativa: 

 Tot el personal del centre (docent i altre) així com l'AMPA utilitza el català 

per comunicar-se amb els alumnes i els seus familiars. 

 3.3 L'aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana 

El centre vetllarà perquè l'ensenyament de totes les llengües del mateix tingui un 

enfocament comunicatiu per tant significatiu i funcional, a través de la creació de 

situacions comunicatives que incentivin l'ús de la llengua. Més que una àrea d'estudi, la 

llengua és un vehicle de comunicació que s'aplica a les altres àrees. 

L'escola aplicarà estratègies d'ensenyament del català i, si s'escau, del castellà tenint en 

compte la llengua o llengües maternes de l'alumnat nouvingut i altres llengües que pugui 

conèixer. 

Atès que la competència comunicativa lingüística és una competència bàsica, totes les 

àrees curriculars vetllaran pel seu desenvolupament. 

 3.3.1- Programa d'immersió lingüística 

Per tal de fer efectiu l'objectiu que el nostre alumnat en acabar l'escolarització sigui 

competent en les dues llengües oficials a Catalunya, el centre estableix des de l'entrada 

de l'alumnat els següents principis: 

 Totes les àrees s'imparteixen en llengua catalana, a excepció de la llengua 

castellana i l'àrea de llengua estrangera. 



ESCOLA JOAQUIM PALACÍN     PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE 

 

10 
 
Octubre 2018 

 El català s'empra en totes les activitats orals i escrites: les explicacions del 

professorat, el material didàctic i els llibres de text, els exercicis de 

l'alumnat, els d'avaluació, etc. 

 L'aprenentatge inicial de la lectura i l'escriptura es farà en llengua 

catalana. 

 3.3.2- Llengua oral 

 El centre prioritzarà el treball de la llengua oral com a fonamental: cal aprendre 

a parlar, escoltar, exposar i dialogar. 

 Es planificarà el treball de la llengua oral en tots els cicles en les diverses 

modalitats de textos orals (entrevista, conversa, dramatització, argumentació...) 

tant a l'àrea de llengua com a la resta d'àrees. La variant del català de la zona hi 

és present en la llengua oral. 

 Es vetllarà perquè l'alumnat participi en una diversitat de dinàmiques grupals 

(gran grup, petit grup, parelles, treball individual) que faciliti el procés 

d'aprenentatge de les llengües. 

 3.3.3- Llengua escrita 

L'ensenyament de la llengua escrita ha de tenir com a objectiu aconseguir al final de 

l'ensenyament obligatori formar lectors i escriptors competents. 

 El centre té un plantejament global sobre l'ensenyament de la lectura i 

l'escriptura. Caldrà tenir en compte que és un procés complex que cal abordar 

des de totes les àrees del currículum. 

 Serà bàsic el desenvolupament de les estratègies de comprensió i expressió 

escrita al llarg de tota l'etapa. 

 Les activitats estaran seqüenciades en funció del procés d'ensenyament i els 

objectius de les mateixes seran compartits amb els alumnes. 

 

 

 3.3.4- Relació llengua oral i llengua escrita 
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En consonància amb l'enfocament comunicatiu, les quatre habilitats lingüístiques 

bàsiques es treballaran de manera integrada. La llengua oral i la llengua escrita rebran 

un tractament integrat i no aïllat, per tant la relació que s'ha d'establir entre la llengua 

oral i la llengua escrita ha de ser recíproca. 

 El centre planifica activitats des de totes les àrees en què la interrelació de les 

habilitats és present: la lectura expressiva, el teatre...  .   

 3.3.5- La llengua en les diverses àrees 

 El claustre concretarà les estratègies metodològiques que permetin l'aplicació 

de totes les habilitats lingüístiques a les demés àrees del currículum. 

 - Continuïtat i coherència entre cicles i nivells 

 El centre disposa dels documents que concreten els aspectes metodològics i 

organitzatius de l'àrea. 

 Es disposa de protocols per fer el traspàs d'una promoció d'alumnes quan hi ha 

un canvi d'ensenyant, quan hi ha un canvi d'etapa i quan hi ha un canvi de cicle. 

 Hi ha coordinació amb els centres de secundària que reben els nostres alumnes 

tant del traspàs de la informació de l'alumnat com d'aspectes metodològics. 

 Les reunions de coordinació de nivell i les reunions de coordinació entre cicles 

estan planificades de forma sistemàtica. 

Les coordinacions pedagògiques, doncs, garanteixen una línia d'actuació coherent amb 

l'alumnat. 

 3.3.6 - Acollida d'alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua 

vehicular 

 El centre té elaborat el Pla d'acollida (entés com el conjunt d'actuacions i 

mesures organitzatives i curriculars que un centre posa en marxa per tal de 

facilitar la incorporació de l'alumnat nouvingut), on es recullen i es sistematitzen, 

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

l'alumnat nouvingut. 
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 Fins al moment disposem de l'aula de suport, que a partir del PI, dona resposta 

a les necessitats de l'alumnat nouvingut respecte a l'atenció lingüística que li 

faciliti l'accés al català com a llengua vehicular i d'aprenentatge. El centre 

adaptarà l'organització horària i del professorat per facilitar mecanismes 

d'atenció a la diversitat: reforços, grups flexibles, desdoblaments, etc. 

 Igualment per tal de poder atendre la diversitat a l'aula ordinària, el professorat 

farà servir un seguit de recursos organitzatius a l'aula: grups cooperatius, treball 

diversificat, treball en parelles, etc. que permetin accelerar el procés 

d'aprenentatge de la llengua. 

L'escola compta amb el mestre d'educació especial, pedagogs i el servei ELIC per donar 

suport a l'atenció a la diversitat. Aquests treballen en la planificació, l'assessorament a 

la resta de docents, l'assessorament amb serveis externs i la realització d'activitats 

d'ensenyament. 

 3.3.7-Alumnat que desconeix les dues llengües oficials 

El tutor/a i, en el seu cas, el mestre/a de l'aula d'acollida o aula de suport col·laboraran 

amb la resta del professorat per establir la implementació de metodologies per a 

l'aprenentatge inicial de la llengua i per facilitar una instrucció comprensible en totes les 

àrees. 

Els criteris sobre quin ha de ser el tractament de les llengües curriculars pel que fa a la 

seqüència d'aprenentatge seran els següents: 

 Atenció personalitzada: que es decidirà a partir de l'elaboració del PI. 

 En general, però, tindrem en compte les següents prioritats d'aplicació: 

- Aprenentatge de la llengua catalana fins que el nivell permeti a l'alumne 

desenvolupar-se força bé en la majoria de les àrees. 

- L'aprenentatge de la llengua estrangera pot fer-se simultàniament al de la 

llengua catalana si l'alumne té una base suficient o, si aquest aprenentatge, 

s'inicia en el curs en que s'ubica l'alumne nouvingut (sempre depenent del seu 

PI). Si no és el cas, esperarem que es donin les condicions idònies per introduir 

la llengua estrangera de forma individualitzada o amb reforç. 
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-La llengua castellana s'iniciarà quan les bases del català siguin fermes i, sempre 

que calgui, s'introduirà de manera individualitzada o amb reforç a l'aula. 

3.3.8- Alumnat sud-americà de parla hispana 

S'utilitzarà la proximitat de les llengües catalana i castellana per facilitar els 

aprenentatges, la comunicació i l'ús de la llengua vehicular es realitzarà des de l'inici de 

la incorporació de l'alumnat nouvingut. 

 Depenent del PI de l'alumne s'aplicaran les estratègies didàctiques i les 

mesures organitzatives necessàries per tal d'aconseguir que aquest 

alumnat  rebi una acollida al centre i una atenció lingüística 

personalitzada. 

 Prioritzarem l'aprenentatge de la llengua catalana. 

 La llengua castellana s'estudiarà a partir dels coneixements de 

l'alumne/a. 

 Per la llengua estrangera s'aplicaran els mateixos criteris, exposats 

anteriorment. 

 - Atenció a la diversitat 

El centre planificarà els mecanismes organitzatius, curriculars i pedagògics per atendre 

la diversitat de l'alumnat que se centraran fonamentalment a: 

 3.3.9 Reforçar el desenvolupament de la llengua oral a educació infantil: 

- Es realitzen desdoblaments i/o reforços individuals. 

- Es durà a terme el Pla lector de centre amb diversitat d'activitats (lectura 

de contes, treball del vocabulari, expressió i comprensió oral per tal 

d'afavorir la comprensió dels contes i l'aprenentatge i consolidació del 

vocabulari en llengua castellana). 

- Es du a terme una sessió setmanal d'activitats de lectura a la biblioteca 

escolar. 

 

3.3.10 Assolir la lectura i l'escriptura en el cicle inicial de l'educació primària. 

- S'estableixen reforços de lectura en els dos cursos del cicle inicial. 
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- Es durà a terme el Pla lector de centre 30' cada dia, amb activitats 

diversificades de lectura i promoure'n el gust. El Pla lector es fa en llengua 

catalana, llengua castellana i llengua anglesa. 

- Es du a terme també una sessió setmanal d'activitats de lectura a la 

biblioteca escolar del centre. 

3.3.11 Desenvolupar la comprensió lectora i l'expressió oral i escrita en la 

resta de cicles i nivells. 

       - Es du a terme el Pla lector. 

       - Es practica una sessió setmanal d'activitats de lectura a la biblioteca del 

centre. 

       -  Es practica l'expressió escrita en un quadern de lectura dedicat 

únicament a aquesta. 

Individualment, s'apliquen les mesures que es creuen convenients per tal d'assolir 

satisfactòriament els objectius establerts: atenció a l'aula de suport, adaptació 

curricular, etc. 

- Activitats d'incentivació de l'ús de la llengua  

Al nostre centre l'ús del català es dona satisfactòriament en tots els seus àmbits, tant a 

l'escola com en el seu entorn i el del poble. En cas que la situació social ho requerís, 

també s'organitzarien activitats amb la finalitat de potenciar aquest ús. 

            - Avaluació del coneixement de la llengua 

El centre tindrà previstes un conjunt d'actuacions en relació amb les diferents fases de 

l'avaluació de l'aprenentatge i l'ús de la llengua que inclouran 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. 

Principis en els que basem l'avaluació: 

 Cal abandonar la visió de l'avaluació exclusivament sancionadora dels 

resultats de l'alumnat. 

 Cal concebre-la fonamentalment com a activitat comunicativa que regula 

i autoregula els processos d'aprenentatge i ús de la llengua. 

 Cal preveure els dispositius d'avaluació com a activitat conjunta 

(interactiva) amb l'alumnat, com a reflexió sobre els processos i sobre 

els resultats de l'aprenentatge lingüístic per a introduir-hi millores, o per 
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la necessària valoració del resultat final. L'ús dels diferents tipus 

d'avaluació (autoavaluació, heteroavaluació, coavaluació, individual, 

col·lectiva) i instruments (pautes d'avaluació, qüestionaris, dossiers) 

asseguraran l'eficàcia educativa. 

 Cal que l'alumnat sigui conscient de tot el procés seguit, que sigui capaç 

d'usar funcionalment la reflexió sobre la llengua, revisant i reformulant 

les seves produccions, i que aprengui a transferir el que ha après en altres 

situacions. 

Finalment, tot el procés d'avaluació és una tasca col·laborativa i responsabilitat de tot 

l'equip docent. 

 Actualment es duu a terme una avaluació continuada i es trameten els resultats 

d'aprenentatge trimestralment als pares o tutors. L'escola disposa dels següents 

indicadors sobre l'aprenentatge de la llengua: 

- Els resultats de l'avaluació continuada i extraordinària. 

- Les proves internes en llengua catalana, llengua castellana (expressió escrita) i 

en matemàtiques (prova de problemes). Pel que fa a la llengua anglesa es fa una 

prova d'expressió oral i escrita al final de segon, quart i sisè. 

 Les proves externes aquest curs (2018-19) sols de 6è d'educació primària. 

 Els indicadors del Pla general anual (PGA). 

 L'avaluació interna regularà la gestió del currículum i els mecanismes de 

coordinació entre el professorat. 

Sobre aquests indicadors hi haurà d'haver una reflexió com a mínim un cop l'any a les 

reunions de Cicle Mitjà i Superior d'Educació Primària. També a les seccions de claustre 

d'infantil-primària. 

 3.3.12 - Materials didàctics 

El centre, a l'hora de determinar els materials didàctics per a l'aprenentatge-

ensenyament de la llengua catalana, aplicarà uns criteris clars i coherents sobre quines 

han de ser les seves funcions, sobre les característiques que han de tenir i sobre 

l'adequació al currículum, incloent-hi la dimensió literària. El llibre de text és una eina  
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més, però en cap cas ha de ser l'única. 

Criteris generals: 

 Els materials han d'estar basats en el desenvolupament de les 

competències bàsiques. 

 Han de ser variats i donar resposta a tots els àmbits de l'aprenentatge de 

la llengua (oral, escrita, digital...). 

 Han de presentar activitats lligades amb l'entorn i que es puguin aplicar. 

 Cal tenir molt en compte l'àmbit literari que es treballarà, no només des 

de les lectures, llibres de literatura infantil..., sinó també des de les 

activitats de la biblioteca, visites d'autors i il·lustradors, xerrades 

literàries, etc. 

 3.4 El català, llengua vertebradora d'un projecte plurilingüe. 

  3.4.1- Informació multimèdia 

És necessària una relació directa entre el desenvolupament de les TICi la llengua com a 

vehicle de comunicació i de convivència. 

 A la nostra escola es programaran activitats com participar en la pàgina 

Web (a través del programari Moodle, bloc NODES). 

 Es procura que el programari específic de gestió econòmica, recursos 

humans, gestió acadèmica, gestió documental i dles sistemes de 

qualitat... estiguin majoritàriament en català. 

  3.4.2 - Diversitat lingüística del centre i de la societat en el currículum 

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

en català, la llengua pròpia de Catalunya, i en castellà. També el respecte per la diversitat 

lingüística i el desig d'aprendre altres llengües i d'aprendre de totes les llengües i 

cultures. 

 En el centre es consensuaran activitats amb la finalitat de caminar cap al 

plurilingüisme: activitats de biblioteca, adquisició de llibres en les 

diferents llengües dels immigrants, contes de diferents parts del món, 

receptes de cuina... . 
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 3.4.3 - Català i llengües d'origen 

L'equip docent tindrà en compte les llengües d'origen de l'alumnat i en tindrà present 

l'assoliment de les competències comunes per millorar l'aprenentatge de la llengua 

catalana. Això es reflectirà al PI. 

 

3.5 La llengua castellana 

 3.5.1 - L'aprenentatge/ensenyament de la llengua castellana 

L'objectiu final de l'ensenyament/aprenentatge de l'àrea de llengua és que l'alumnat, en 

finalitzar l'escolaritat, sigui competent en les dues llengües oficials: catalana i castellana. 

 Tenint en compte la realitat sociolingüística del nostre alumnat introduirem la 

llengua castellana a Educació Infantil, a partir de P4, a nivell oral: contes, 

cançons... . 

 Plantejarem el castellà, dins de l'àrea de llengua i literatura, segons els criteris 

següents: 

- Estudiarem les estructures comunes en català. 

- No avançarem continguts en llengua castellana. 

- No repetirem conceptes. 

- Es tindran en compte els aspectes diferencials entre el català i el castellà i 

posarem èmfasi en el seu aprenentatge. 

- Hi haurà continuïtat i coherència metodològica entre el que es fa en català i el 

que es fa en castellà. 

Així, doncs, buscarem els materials adequats a aquest plantejament del centre i a la 

realitat individual de cada alumne. 

 3.5.1.1 - Llengua oral i llengua escrita 

Tot i que a tots els cicles es treballa la llengua oral, aquesta és protagonista en el moment 

de la seva introducció. 

 Plantejarem l'aprenentatge des de P-4 fins a final de CI amb especial 

èmfasi en la competència oral. Serà molt important el treball de 

pronuncia dels sons diferencials català-castellà. Donat que un objectiu de 

l'escolarització obligatòria és que l'alumnat sigui lector i escriptor en 

llengua catalana i castellana cal que les activitats de lectura i escriptura 

planificades dins del currículum tinguin en compte les necessitats 
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comunicatives i acadèmiques de l'alumnat a cada nivell. Hi haurà 

coordinació amb l'assignatura de llengua catalana per aprofitar 

transferències. 

 A partir de CM, s'introdueixen les primeres normes ortogràfiques que 

s'aniran consolidant durant el CS. 

 El professor de llengua castellana no coincidirà amb el de llengua catalana 

(que recaurà generalment en el tutor/a). D'aquesta manera afavorirem la 

identificació del professor amb la llengua, cosa que facilita la 

predisposició dels alumnes a parlar en castellà. 

 3.5.1.2- Activitats d'ús 

 L'escola assegura la presència de recursos suficients en llengua castellana 

per atendre els diferents ritmes d'aprenentatge de l'alumnat.  

 El centre preveu que, a cada cicle, es plantegin activitats d'ús de la llengua 

castellana per reforçar-ne el procés d'ensenyament-aprenentatge: fer 

blocs de continguts de manera interdisciplinar entre les àrees i des de el 

treball per projectes. 

 A partir de CI i fins a CM i CS 

   -activitats des de la biblioteca. 

 - lectura de llibres en llengua castellana a la biblioteca del centre o 

bilbioteca d'aula i al Pla lector. 

  3.5.1.3 - Alumnat nouvingut 

 Pel que fa a l'aprenentatge de la llengua castellana per l'alumnat 

nouvingut que desconeix les dues llengües oficials, tindrem sempre 

en compte l'informe PI on hi constaran les actuacions a fer de forma 

individualitzada per a cada alumne. 

 En general, però, tindrem en compte les pautes següents: 

- es procurarà que l'alumnat nouvingut adquireixi la competència 

plena en català i castellà en acabar l'etapa d'ensenyament obligatori. 

S'incentivarà que l'alumnat que té el castellà com a llengua materna 
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o que en té un bon coneixement en incorporar-se al sistema educatiu 

català s'animi a emprar el català tot i que pugui cometre errades. 

3.6 Altres llengües. 

      3.6.1 - Llengües estrangeres 

 3.6.1.1 Estratègies generals per a l'assoliment de l'objectiu de l'etapa 

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 a les etapes d’Educació Infantil, Primària, Secundària 

Obligatòria i Batxillerat i en aquells estudis postobligatoris on l’ordenament curricular 

ho prevegi. A més, aquesta llengua es podrà veure reforçada amb activitats a les hores 

complementàries o com a llengua d’algun recurs didàctic o treball produït per l’alumnat 

en algunes àrees no lingüístiques. 

 El centre introduirà la llengua estrangera (anglès) a l'últim curs d'educació 

infantil P-5, sempre de manera oral. 

 Educació primària. Es faran les hores de classe que preveu el currículum. 

També es realitzaran, anualment, blocs de continguts en llengua anglesa a 

l’àrea d’educació plàstica, artística i visual i dins dels projectes d’escola 

 

3.6.1.2 - Desplegament del currículum 

 Per al correcte desplegament del currículum el centre tindrà en compte les 

següents premisses 

- Una distribució progressiva del currículum al llarg de l’etapa des de P-5. 

- Programació estructurada tenint en compte activitats d’ús significatiu de la 

llengua i aplicant diferents estratègies. 

- Presència de la llengua no solament dins l’aula sinó també en altres espais- 

- Atenció als diferents ritmes d’aprenentatge. 

 Per dur a terme aquestes activitats comptarem amb l’aula de llengües que ens 

facilitarà el muntatge d’activitats d’interacció/comunicació, així com activitats 

TAC. 
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3.6.1.3 – Metodologia 

El centre vetllarà perquè l’alumnat adquireixi les habilitats lingüístiques necessàries, 

amb especial èmfasi en la competència oral en els primers estadis i oferint l’oportunitat 

d’utilitzar els coneixements i habilitats de manera transversal. 

 Així doncs, des de la seva introducció fins al final de Cicle Inicial, l’aprenentatge 

serà bàsicament oral, de manera que la llengua escrita s’introduirà 

paulatinament a partir de Cicle Mitjà. 

 Es proposaran activitats fora de l’àrea com a projecció dels resultats del treball: 

- Intervencions a la revista local “Carrilet”, bloc NODES i web del centre. 

- Preparació d’una obra de teatre i/o petites representacions... . 

 El professorat proporciona material que dona suport a l’aprenentatge individual 

de l’estudiant amb un llenguatge contextualitzat en diversos temes originals per 

mantenir la motivació i l’interés dels estudiants. A la pràctica això vol dir que la 

gramàtica, el vocabulari i la pronunciació no s’estudien de manera aïllada sinó a 

través de les quatre competències: comprensió oral i escrita i la producció oral i 

escrita. 

3.6.1.4 – Materials didàctics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera 

El centre vetlla per la coordinació dels criteris dels ensenyants a l’hora de determinar els 

materials a emprar. 

 Tindrem sempre en compte: 

- Els principis metodològics que consten en aquest document. 

- La coherència i continuïtat metodològica que oferereixen els materials a 

triar. 

- Caldrà tenir a l’abast materials adients per atendre a la diversitat. 

3.6.1.5 – Recursos tecnològics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera 

 El centre assegura la presència dels recursos TAC i audiovisuals en l’aprentatge 

de la llengua estrangera com a mitjà d’accés a material divers, tant per atendre 

els diferents ritmes d’aprenentatge de l’alumnat, com per les possibitats que 
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aquest mitjà ofereix: tractament de la informació, diversificació de models 

lingüístics, etc. 

 En algun moment es pot emprar el vídeo o l’enregistrament per produir 

materials audiovisuals , ja sigui com a producte de les activitats d’aprenentatge 

o com a mitjà per reflexionar i analitzar la competència oral. Els textos també 

podran ser presentats en formats electrònics o multimèdia. 

3.6.1.6 – L’ús de la llengua estrangera a l’aula 

 El centre consta d’aula de llengües (compartida amb la de música). La llengua 

estrangera hi tindrà gran rellevància. 

 Es procura que la llengua habitual a les classes de llengües estrangeres sigui la 

pròpia llengua estrangera. 

3.6.1.7 – Estratègies d’ampliació de l’oferta de llengües estrangeres 

 En aquest moment el nostre centre no es proposa ofertar una segona llengua 

estrangera. 

 L’anglès, com a llengua estrangera del centre, s’introdueix al segon cicle 

d’educació infantil. S’introdueix fent expressió oral amb el/la mestre /a 

especialista en anglès. Addicionalment, especialment a les hores d’expressió, es 

podrà cantar, ballar, fer coreografies... amb cançons amb anglès. 

Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera 

 A l’educació primària es fan blocs de continguts en l’àrea d’expressió artística 

visual i plàstica i en els projectes que són interdisciplinars des de l’àrea de medi 

social i medi natural. Per mitjà de les programacions didàctiques i les reunions 

periòdiques es vetllarà per la coordinació amb el/la tutor/a del grup-classe en les 

metodologies i calendari dels continguts treballats. 
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3.6.1.8 – Projectes i programes plurilingües 

El centre en l’actualitat , no s’ha plantejat participar en projectes plurinlingües. 

 3.6.1.9 Llengües complementàries procedents de la nova immigració 

El centre no té prevista la realització de classes de llengua d’origen en aquest moment. 

3.7 Organització i gestió 

3.7.1 – Organització dels usos lingüístics  

 3.7.1.1- Llengua del centre 

El centre utilitza el català com a llengua de comunicació, per tant el seu ús esdevé de 

caràcter general en tots els àmbits: 

- retolació ambientació. 

- documentació administrativa. 

- instruments de gestió. 

- actes. 

- avisos orals i escrits. 

- comunicat als taulers d’anuncis. 

 3.7.1.2- Documents de centre 

El centre té redactats els seus documents en llengua catalana, i s’han posat en 

coneixement de tota la comunitat educativa. 

3.7.1.3 Ús no sexista del llenguatge 

Els textos de l’escola han d’estar lliures d’usos discriminatoris, entre els quals hi ha els 

usos sexistes i androcèntrics de la llengua. Entenem per usos sexistes els que 

menystenen o desvaloren un dels dos sexes, habitualment les dones; i entenem per usos 

androcèntrics els que invisibilitzen o fan difícil imaginar en un àmbit determinat la 

presència o l’actuació de les dones. 
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3.7.1.4 Comunicació externa 

El centre fa la documentació en català i s'atenen les peticions en castellà que sol·liciten 

les famílies oferint-ne un format bilingüe. 

 - correspondència oficial 

 - butlletins i informes 

 -correspondència escolar 

 - comunicacions orals 

 3.7.1.5 Llengua de relació amb les famílies 

 El centre educatiu s'adreçarà habitualment en català a les famílies de tot 

l'alumnat.  

Per facilitar la comunicació durant l'acollida al centre de les famílies estrangeres 

nouvingudes, s 'ha proposat crear un document informatiu de caràcter visual on 

s'expliquin les principals orientacions, normes, etc. que ens poden ajudar a fer més fàcil 

el coneixement del centre. En presentacions públiques, reunions d'inici/final de curs, 

jornades de portes obertes... on pot haver-hi assistents que no coneguin el català, es 

farà la presentació en català i s'oferirà a les famílies disposar d'un temps per poder fer 

preguntes o aclariments en castellà. 

En cas que es demani, s'utilitzarà el format bilingüe per a les comunicacions escrites. 

 3.7.1.6 Educació no formal 

Serveis d'educació no formal 

El centre donarà a conèixer als serveis d'educació no formal les seves orientacions i 

propostes pel que fa al català com a llengua d'ús i vetllarà pel seu compliment. 

 En aquest moment tot el personal responsable d'aquests serveis és de parla 

catalana, per la qual cosa es garanteix l'ús del català en aquest àmbit. 

Activitats extraescolars 

El centre donarà a conèixer als responsables de les activitats extraescolars les seves 

orientacions i propostes pel que fa al català com a llengua d'ús i vetllarà pel seu 

compliment. 

 En aquest moment tot el personal responsable d'aquestes activitats és de parla 

catalana, per la qual cosa es garanteix l'ús del català en aquest àmbit. 
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Contractació d'activitats extraescolars a les empreses 

 El centre educatiu té cura que, en la contractació d'activitats extraescolars les 

empreses usin el català, (casa de colònies, transports...). 

  3.7.1.7 Llengua i entorn 

En l'actualitat el centre no té un Pla d'entorn com a tal, però col·laborem amb entitats i 

associacions del poble com la revista "Carrilet", la biblioteca pública de Bellvís, també 

en actes festius (festa major,...), visites, etc. En tots els casos la llengua catalana n'és la 

vehicular. 

   3.7.2 Plurilingüisme al centre educatiu 

 El centre tindrà en compte i adoptarà activitats per atendre la diversitat 

lingüística, interculturalitat i resolució de conflictes que es treballaran a la 

tutoria, amb les famílies, i en les activitats extraescolars per afavorir la integració 

sense problemes. 

 En cas necessari, es tindria en compte el servei de traducció del servei comarcal 

com un ajut de cara a l'entesa i resolució de qualsevol dubte o conflicte. 

3.7.3  Alumnat nouvingut 

Pel que fa a l'alumnat nouvingut, tot el centre utilitza sempre el català. Es garanteix una 

atenció individualitzada intensiva per aprendre aquesta llengua, i es fa un enfocament 

comunicatiu i amb la metodologia adequada (aula de suport). 

 3.7.4  Organització dels recursos humans 

  3.7.4.1 El pla de formació de centre en temes lingüístics 

El Pla de formació de centre recull la formació sobre l'aplicació de les competències 

bàsiques, i el nou currículum decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels 

ensenyaments de l’educació primària i de l'ordre ens/164/2016, de 14 de juny, per la 

qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés 

d’avaluació en l’educació primària, a les àrees donant la importància que cal a la 

competència comunicativa. 

 3.7.5 - Organització de les programacions 

  3.7.5.1 Coordinació cicles i nivells 

 El centre vetllarà per la coordinació de les llengües al llarg de la etapa tant pel 

que fa a la metodologia com al treball de les estructures comunes. També 
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facilitarà aquesta coordinació amb el/els centres de secundària que acullin els 

nostres alumnes. 

  3.7.5.2 Estructures lingüístiques comunes 

 El centre estableix el tractament de les estructures comunes de les llengües 

segons els següents principis metodològics: 

- Evitar la repetició de continguts 

- Evitar l'anticipació d'aprenentatge 

- Atendre l'especificitat de les dimensions dels diferents àmbits. 

  3.7.5.3 Projectes d'innovació 

 El centre té un ACDE (Acord de Coresponsabilitat amb el Departament 

d'Educació) on es detalla les diferents innovacions a nivell de centre a nivell 

pedagògic, metodològic, en l'àmbit de l'avaluació, activitats i relació amb 

l'entorn i la comunitat educativa. Les innovacions dutes a terme a nivell de 

centre repercuteixen en les dues etapes d'educació infantil i educació primària, 

pel que fa a l'ensenyament i aprenentatge de les llengües del currículum. 

 3.7.6 Biblioteca escolar 

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 ha d'estar a l'abast de l'alumnat, els docents i les famílies. 

La biblioteca disposa d'un fons que té en compte l'edat de l'alumnat. La llengua dels 

materials ha de ser preferentment la catalana i ha de tenir en compte les altres llengües 

que s'empren a l'escola. 

El/la mestre/a responsable de la biblioteca ha de: 

- Promoure el gust per la lectura. 

- Dinamitzar activitats amb autors/es. 

- Orientar l'alumnat, els docents i les famílies en la cerca de fons. 

- Mantenir al dia el catàleg de la biblioteca, catalogar-lo, i fer-lo accessible. 

- Ajudar a desenvolupar la competència informacional de l'alumnat i el professorat. En 

aquest sentit, ha de coordinar-se amb els docents per disposar temporalment o 

permanent d'aquells recursos que l'alumnat pugui requerir d'acord amb les 

programacions didàctiques. 
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El centre té establerta la Comissió de biblioteca que vetlla pel seu funcionament, 

programa les activitats i n'avalua els resultats. 

 Tots els grups classe del centre disposen d'un horari de biblioteca en el qual es 

realitzen activitats a la biblioteca i des de la biblioteca. 

  3.7.6.1 Accés i ús de la informació 

Entenem per competència informacional el conjunt de capacitats que permeten a les 

persones reconèixer quan necessiten informació, buscar-la, gestionar-la, avaluar-la i 

comunicar-la de forma adequada. En concret, en una persona formada en competència 

informacional és aquella que sap: 

 - Cercar la informació que necessita. 

- Analitzar i seleccionar la informació de manera eficient. 

- Organitzar la informació adequadament. 

- Utilitzar i comunicar la informació de forma eficaç, ètica i legal. 

Les programacions curriculars preveuen el desenvolupament de la competència al llarg 

de les diferents etapes d'Educació Primària en activitats com: 

- Les sessions de classe que es desenvolupen a la biblioteca. 

- Les visites a la biblioteca pública de l'entorn. 

Durant el curs es realitza el servei de préstec als cursos de CM i CS, controlat per la 

coordinadora de biblioteca (els nens de CI s'enduen llibres de la biblioteca d'aula, 

controlada pel tutor/a). Els llibres que s'enduen estan enfocats per fomentar el gust per 

la lectura. 

 3.7.7 - Projecció de centre 

 3.7.7.1 Pàgina web de centre 

 La pàgina web i l'espai NODES, són uns recursos compartits i usats per la 

comunitat educativa i s'han establert els mecanismes per actualitzar-los 

constantment. Hi ha un criteri clar de l'ús de la llengua catalana i de les altres 

llengües presents al centre. 

 3.7.7.2 Revista 

 El centre col·labora en la revista local "Carrilet" que permet la comunicació amb 

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

què es participa a nivell de centre i s'ha encetat una nova secció en la que els 

alumnes aporten els seus treballs i notícies. 
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 3.7.8 - Xarxes de comunitats virtuals 

 El centre disposa de l'espai NODES en el que es donen a conèixer activitats de la 

vida escolar tot permetent la participació de pares, alumnes i la resta de la 

comunitat educativa. 

4. Concreció operativa del projecte (Pla anual). 

El projecte lingüístic forma part del projecte educatiu del centre i representa una 

declaració dels criteris generals adoptats per la nostra comunitat educativa pel que fa a 

la referència al tractament de les llengües del centre. 

Com a document marc que és, cal que la seva concreció es faci operativa a través d'altres 

documents del centre, en concret el projecte curricular, les programacions d'aula i les 

programacions anuals de centre. 

Molts dels criteris que hem recollit en aquest document ja s'han traduït en actuacions 

concretes al centre i representen per tant una realitat del nostre centre. Tanmateix, any 

rera any, cal continuar treballant per tal de fer efectiu el desenvolupament de les 

competències de tot l'alumnat. 

La programació de cada any concretarà les actuacions que el centre prioritza en relació 

als criteris recollits en aquest document. Aquestes programacions anuals especificaran 

les actuacions que es preveuen dur a terme, amb una proposta de temporització i amb 

indicadors que han de permetre fer-ne el seguiment. 

 

 

 

 

 


