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1- JUSTIFICACIÓ 

 

Aquest Projecte Lingüístic forma part del Projecte Educatiu de Centre (PEC) i ha estat 

elaborat tenint en compte el marc legal, la diagnosi de la realitat del centre, així com 

els trets d'identitat de l'escola. Recull els acords presos en relació a l'ensenyament i 

aprenentatge de les llengües i la comunicació al centre, acords que han de conèixer i 

respectar tots els membres i estaments de la comunitat educativa 

L'objectiu d'aquest projecte és deixar per escrit quina és la situació lingüística actual de 

la nostra escola i fer conèixer que la llengua vehicular és el català, tant pel que fa a les 

activitats d'aprenentatge com en les relacions dels diversos estaments de la comunitat 

educativa i institucions. Un altre dels objectius d'aquest projecte lingüístic és 

aconseguir que tot l'alumnat assoleixi, en acabar el període d'escolarització primària, la 

competència lingüística en català i castellà i en anglès. Un altre objectiu és garantir 

l’acollida i l’atenció lingüística de l’alumnat nouvingut, i la seva integració a l’aula 

ordinària 

La nostra línia d’actuació serà la d’aconseguir que el nostre alumnat tingui un domini 

oral i escrit de les dues llengües oficials de Catalunya (llengua catalana i llengua 

castellana), a més de l’anglès com a llengua estrangera. 

Aquest document té en compte tant el marc legal com la realitat del centre i defineix el 

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

d’organització i gestió que tenen repercussions lingüístiques. 
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2- ANÀLISI DEL CONTEXT 

 

Actualment la població escolar prové, prioritàriament, dels barris de les zones més 

properes Can Vinader, Vista Alegre i Poble Vell.  

És un centre amb un alt índex de matrícula viva, tant per les vacants que es generen a 

l’inici de curs com per les que van sorgint durant el curs.  Aquesta matrícula viva fa que 

vinguin, alumnes que tenen el seu domicili allunyat de l’escola. 

Tot i que la majoria de l’alumnat és de procedència autòctona, els darrers anys hem 

tingut un augment considerable d’alumnat de nacionalitat estrangera (13,3% ). Ens 

situem lleugerament per sobre de la mitjana de Catalunya (12,2%). 

Som un centre amb una diversitat significativa d’alumnat. Mostra una tendència a l’alça 

tant d’alumnes de necessitats educatives especials, com de necessitats específiques i 

alumnes de nova incorporació al sistema educatiu. En els darrers anys hem tingut un 

augment important pel que fa a l’alumnat de nova incorporació al sistema educatiu i 

per tant susceptible de ser atès a l’aula d’acollida amb la que portem un parell d’anys 

que ens l’han dotat.  

Comparats amb els centres de les mateixes característiques, som un centre amb una 

diversitat elevada (més del 75% dels centres de Catalunya de la mateixa tipologia, 

tenen menys diversitat que nosaltres).  

El nivell cultural i econòmic de les famílies és divers 

L’Ajuntament els darrers cursos ha ofertat beques per ajudar a les famílies amb 

dificultat econòmica i també ha ajudat oferint alguna beca de menjador a famílies que 

el Consell Comarcal no ha donat. 
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2.1. Competència lingüística catalana per part de l’alumnat  

-Llengua habitual de comunicació 

 

 Nombre 
d’alumnes 

Llengua habitual 
Català Castellà 

Educació Infantil    

Cicle Inicial de Primària    

Cicle Mitjà de Primària    

Cicle Superior de Primària    

 

Annex 1 

 

 Alt Mig-alt Mig-baix Baix 

Educació Infantil     

Cicle Inicial de Primària     

Cicle Mitjà de Primària     

Cicle Superior de Primària     

 
 
 
2.2. Competència lingüística del professorat per part dels/les mestres 

 

Les dades actuals dels integrants de la plantilla docent del centre, expressades en tant 

per cent sobre 33 docents  

 

 
Respecte de la seva llengua habitual, les dades son les següents: 
 

36% 

10% 

28% 

3% 

15% 

2% 

6% 

Nombre estrangers  
Total 65 Nac.

Europea

Nac.
Resta
d'Europa
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Català  

Castellà  

 

El centre té en plantilla ofertades dues places docents amb perfil professional 

d’Educació visual i plàstica i en metodologies amb enfocament globalitzat. De cara el 

curs vinent (2019-2020) es volen ofertar dues places més; una en perfil lingüístic en 

llengua estrangera d’anglès i l’altra en perfil TAC. 

 

2.3.  Competència lingüística per part del personal PAS i conserge 

 
Actualment tenim un conserge, una TEI, una educadora i l’administrativa 

Català 2 

Castellà 2 

 

 
2.4. Competència lingüística per part de les famílies 
 

 % 

En català  

En castellà  

En català i castellà  

Castellà i altres llengües de l’estat espanyol  

Altres llengües (parlan també castellà, això estan inclusos a 
l’apartat de castellà) 

 

En català i altres llengues extrangeres  

 

 

2.5.  Bagatge lingüístic de l’alumnat i les seves necessitats individuals vinculades 

als seus resultats acadèmics  

 Es passen diferents proves d’avaluació per tal de veure quins són els resultats, els 

punts febles i buscar propostes de millora. 

A P5 es passen les proves Teberosky de lectoescriptura i el test Boem per saber quins 

són els conceptes que hem de fer més incidència perquè estan poc assolits o gens 
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assolits. Els conceptes menys assolits són PARELL, POQUES, COMENÇAMENT, 

DRETA, ESQUERRA, ENTRE 

A primària, a partir de segon passem les ACL, proves que mesuren la comprensió 

lectora. Les dificultats les trobem en les preguntes que necessiten del coneixement 

d’un vocabulari més específic i les preguntes de deducció i/o inferència. Actualment 

estem buscant un altre tipos de proves objectives i baremades per treballar la 

comprensió lectora. 

(ANNEX 2) 
 
 
 
 
3. OFERTA DE LLENGÜES ESTRANGERES 

A l’escola ofertem l’anglès des de P3. Totes les activitats són organitzades en anglès. 

Si bé els alumnes poden expressar-se en la seva llengua, els mestres utilitzen 

exclusivament l’anglès. 

Tenim clar que una llengua s’aprèn parlant, així que a Educació infantil es fa una 

sessió a la setmana, en la qual entra el mestre especialista, fa les rutines i porta una 

proposta d’activitat, sempre acompanyat/da del mestre tutor/a. 

A primària es fan dues sessions setmanals i sempre que a nivell organitzatiu ens ho 

permet, intentem desdoblar una vegada a la setmana ( sobretot 4t, 5è i 6è ) per així 

optimititzar l’atenció més individual i dedicar-se més  a la part oral. 

Totes les activitats proposades són de caràcter lúdic però sense oblidar el treball més 

sistemàtic de la llengua. Es fan propostes actives, creatives i petits projectes, treballant 

les cançons, jocs lingüístics, teatre... S’introdueix la llengua escrita cap a tercer de 

primària.  
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Una vegada l’any una companyia de teatre anglesa ve a l’escola a fer una 

representació en anglès per a tot l’alumnat de primària. 

A 6è, es fan colònies en anglès on els monitors són nadius. 

A l’espai de migdia, mitjançant l’Ampa s’oferten classes d’anglès portades a terme per 

l’empresa kid’s and us, un dia a la setmana i els alumnes de 5è i 6è dos dies a la 

setmana. Una vegada acabada la primària, els alumnes poden continuar la seva 

formació a l’escola que hi ha al centre de la ciutat. 

 

4. OBJECTIUS EN RELACIÓ AMB L’APRENENTATGE I L’ÚS DE LES LLENGÜES  

 

L’àmbit lingüístic inclou les àrees de llengua catalana i literatura, llengua castellana i 

llengües estrangeres, en el nostre cas l’anglès. L’objectiu prioritari és que els alumnes 

siguin capaços de comunicar-se, relacionar-se, comprendre, valorar i comunicar la 

seva cultura i sentiments, utilitzant el llenguatge verbal oral i escrit i el no verbal, 

utilitzant les noves tecnologies.  

El català, 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. Actualment la majoria d’alumnes tenen com a llengua familiar el 

castellà, fet que ens fa replantejar i revisar el programa d’immersió lingüística que anys 

enrere s’havia portat a terme. Els acords els quals arribem, els annexarem al PLC. 

 La nostra escola també utilitza l’anglès i el castellà com a llengües necessàries i 

importants per a rebre informació, adquirir continguts escolars i relacionar-se. Un dels 

objectius de l’escola és que en aquestes llengües l’alumne adquireixi un bon nivell 

d’expressió i comprensió. 
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El català és la llengua usada en les activitats d'ensenyament i aprenentatge del nostre 

centre. El català és l'eina de cohesió i integració entre totes les persones del centre. 

Es procura que l'ús de la llengua catalana en els diferents àmbits, potenciï la igualtat 

d'oportunitats per a tothom i la no discriminació. Es promou i potencia la participació de 

tota la comunitat educativa en activitats que fomentin l'ús de la llengua i la integració a 

la cultura catalana. Es vetlla perquè l'actitud de l'alumnat vers la llengua catalana sigui 

positiva i l'utilitzin en qualsevol situació.  

En l’àmbit lingüístic (català i castellà) treballem les cinc dimensions i les 

competències bàsiques pròpies de cada una d’elles, tal i com ens indica el currículum. 

Les dimensions són: comunicació oral, comprensió lectora, expressió escrita, literària i 

plurilingüe i intercultural.  

 La dimensió de la comunicació oral està integrada per tres competències: 

 Competència 1. Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de 

comunicació i escolars.  

 Competència 2. Produir textos orals de tipologia diversa adequats a la situació 

comunicativa.  

 Competència 3. Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa, 

utilitzant estratègies conversacionals. 

 La dimensió de la comprensió lectora està integrada per quatre competències:  

 Competència 4. Llegir amb fluïdesa per comprendre textos de la vida 

quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars en diferents formats i 

suports.  

 Competència 5. Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació, 

interpretar i valorar el contingut d’acord amb la tipologia i la complexitat del text 

i el propòsit de la lectura.  
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 Competència 6. Utilitzar, per comprendre un text, l’estructura i el format de 

cada gènere textual i el component semàntic de les paraules i de les 

estructures morfosintàctiques més habituals.  

 Competència 7. Aplicar estratègies de cerca i gestió de la informació per 

adquirir coneixement propi. 

 La dimensió de l’expressió escrita està integrada per tres competències:  

 Competència 8. Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa i el 

destinatari.   

 Competència 9. Produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i estructura 

que s’adeqüin al tipus de text, a les intencions i al destinatari.  

 Competència 10. Revisar el text per millorar-lo i tenir cura de la seva 

presentació formal en funció de la situació comunicativa. 

 La dimensió literària està integrada per dues competències:  

 Competència 11. Llegir fragments i obres i conèixer alguns autors i autores 

significatius de la literatura catalana, castellana i universal.  

 Competència 12. Crear textos amb recursos literaris per expressar sentiments, 

realitats i ficcions. 

 La dimensió plurilingüe i intercultural està integrada per les competències 

següents:  

 Competència 13. Ser conscient de la pertinença a la comunitat lingüística i 

cultural catalana i mostrar interès per l’ús de la llengua catalana.  

 Competència 14. Conèixer i valorar la diversitat lingüística i cultural de 

Catalunya, de l’Estat espanyol, d’Europa i del món. 

Les competències de l’àmbit lingüístic fan referència a la utilització del llenguatge com 

a instrument per interpretar i comprendre la realitat a través de textos orals i escrits, 

per comunicar-se de forma oral i escrita, i per organitzar i autoregular el pensament, 
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les emocions i la conducta. Aquestes competències permeten expressar pensaments, 

emocions, vivències i opinions; emetre judicis; generar idees i estructurar el 

coneixement. Això implica tenir capacitat per llegir, escoltar, analitzar, admetre 

opinions diferents i expressar-se adequadament. Al final de l’educació primària 

l’alumnat ha d’haver desenvolupat les competències comunicatives i lingüístiques que 

facin possible que, tant personalment com socialment, sigui capaç d’actuar en el seu 

entorn i així poder afrontar els reptes de la societat plural, multilingüe i multicultural. 

L’alumnat, en acabar aquesta etapa, ha de ser capaç d’exercir les habilitats de 

comunicació que li permetin expressar la seva comprensió de la realitat; relacionar-se 

amb persones de la seva edat i adults de tot arreu, integrar, comprendre, valorar i 

comunicar els continguts i valors propis de la seva cultura. 

El desenvolupament d’aquestes competències no ha de ser un afer exclusiu de l’àrea 

de llengua, sinó que és responsabilitat de totes les àrees. 

A l’àmbit lingüístic d’anglès, també es treballen les dimensions. Les cinc dimensions i 

les seves competències s’interrelacionen entre si, i formen part d’un tot, que és saber 

comunicar-se oralment i per escrit en llengua estrangera. 

 La dimensió de la comunicació oral està integrada per tres competències: 

 Competència 1. Obtenir informació bàsica i comprendre textos orals, senzills o 

adaptats, de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i de l’àmbit 

escolar.  

 Competència 2. Planificar i produir textos orals i senzills adequats a la situació 

comunicativa.  

 Competència 3. Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació 

comunicativa per iniciar, mantenir i acabar el discurs. 
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 La dimensió de la comprensió lectora està integrada per les competències 

següents:  

 Competència 4. Aplicar estratègies per obtenir informació bàsica i comprendre 

textos escrits senzills o adaptats de la vida quotidiana, dels mitjans de 

comunicació i de l’àmbit escolar.  

 Competència 5. Interpretar els trets visuals, discursius i lingüístics bàsics d’un 

text d’estructura clara per comprendre’l.  

 Competència 6. Utilitzar eines de consulta per accedir a la comprensió de 

textos. 

 A la dimensió de l’expressió escrita es proposen les competències següents:  

 Competència 7. Planificar textos senzills a partir de la identificació dels 

elements més rellevants de la situació comunicativa.  

 Competència 8. Produir textos senzills amb adequació a la situació 

comunicativa i amb l’ajut de suports.  

 Competència 9. Revisar el text per millorar-lo en funció de la situació 

comunicativa amb l’ajut de suports específics 

 La dimensió literària es concreta en dues competències basades, d’una banda, en 

la comprensió i, de l’altra, en la interpretació (en el sentit de performance) i la 

reescriptura:  

 Competència 10. Comprendre i valorar textos literaris senzills, adaptats o 

autèntics, adequats a l’edat.  

 Competència 11. Reproduir oralment i reescriure textos literaris senzills per 

gaudir-ne i fomentar el gaudi dels altres. 

 La dimensió plurilingüe i intercultural preveu la competència següent:  

 Competència 12. Utilitzar estratègies plurilingües per a la comunicació. 
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5. CRITERIS METODOLÒGICS I ORGANITZATIUS EN RELACIÓ A 

L’APRENENTATGE DE LES LLENGÜES  

D’acord amb l’article 97 de la LEC (Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació), els 

centres exerceixen l’autonomia pedagògica, a partir del marc curricular establert, i en 

poden concretar els objectius, les competències bàsiques, els continguts, els mètodes 

pedagògics i els criteris d’avaluació. 

5.1. Ordenació curricular de les hores/setmana dedicades a llengües 

 

PLANIFICACIÓ CURRICULAR DE LLENGUA 

 
 
 
 
 
 
 

CATALÀ 

QUAN: 

Des de P3 fins a 6è. 

QUI: 

Tots els mestres. 

COM: 

Llengua vehicular i d’aprenentatge que, tot i que té unes hores 

específiques, es reforça des de totes les àrees.  

A educació infantil es treballa la part més sistemática a a través de 

racons 

A primària es fan grups flexibles de català per tal de respectar el ritme 

maduratiu de cada infant. 

A cicle mitjà i superior tenen un desdoblament.  

 
 
 
 
 
 

CASTELLÀ 

QUAN: 

S’introdueix a partir de 1r. 

QUI: 

A cicle inicial no la impartirà el tutor/a del curs. 

COM: 

A les hores específiques destinades a aquesta àrea. Es treballen les 

competències pròpies de l’àrea relacionats amb els blocs temàtics de 

l’àrea de medi i els projectes que realitzem a l’aula. 

 
 

ANGLÈS 

QUAN: 

Des de P3 fins a 6è 

QUI: 

Els especialistes d’anglès 
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COM: 

En anglès, ajudat del gest i fent servir com a llengua de suport, en cas 

de necessitat la llengua catalana. 

A 4t, 5è i 6è es fa una sessió desdoblada per tal de garantir el treball 

de la llengua oral. 

A cicle superior es fa un treball de gamificació i s’utilitzen diferents 

suports i mitjans tecnològics. 

A educación infantil es fa una hora setmanal. 

 

La distribució horària de les àrees lingüístiques per a primària és la següent: 

 

 

 

 

 

Com a mesures universals per tal que tot l’alumnat sigui competent en català fem les 

següents actuacions: 

- El treball de la llengua oral es treballa en tots els cicles i de diferents maneres, 

contes, dramatitzacions, converses, debats, exposicions, jocs de rol i a totes les 

àrees excepte l’àrea de castellà i anglès. 

- Pel que fa a l’escriptura, s’introdueixen les prèvies a educació infantil i es fa un 

treball globalitzat a partir de les situacions que van sorgint al dia a dia (mitjans P4 i 

P5). Aquest treball es fa a les sessions de racons. 

- A partir de primer es fan grups flexibles i es treballen les diferents dimensions de 

la llengua. 

- Apadrinament lector (2n i 5è) 

ÀREA 1r 2n 3r 4t 5è 6è 

Llengua catalana i literatura 5.30 5.30 5.30 4.30 5 4.30 

Llengua castellana i literatura 2 2 2 2 2 2 

Anglès 2 2 2.30 3 3 3 
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- Llegir en parella (3r) Es basa en la tutoria entre iguals: parelles de persones, cap 

d’elles professor professional de l’altra, que aprenen a través d’una activitat 

estructurada 

- Des de P3 fins a 6è participem en els Jocs Florals organitzats per l’escola on tots 

els alumnes participen en llengua catalana i a partir de 2n també en llengua 

castellana 

- Tenim elaborats diferents documentació seqüenciada ( treball de les diferents 

tipologies textuals, criteris d’avaluació...)  

- Biblioteca de l’escola presta servei quatre franges d’esbarjo. 

 

Com a mesures universals per tal que tot l’alumnat sigui competent en castellà fem les 

següents actuacions: 

- La llengua castellana es troba graduada de la següent manera: A 1r es treballen, 

preferentment, les competències 1, 2, 3, 7 i 8. També a 2n i 3r, encara que, es 

practica més sistemàticament les 6 i 9. A 4t i 5è es treballen totes les 

competències 

- La llengua oral es treballa a primària  i de diferents maneres, contes, 

dramatitzacions, converses, debats... 

- Al primer trimestre de primer de primària es potencien sobretot les dimensions de 

comunicació oral i la literària. Cap al segon trimestre l’expressió escrita i al tercer 

trimestre la comprensió lectora. 

- S’està fent un buidatge dels continguts a treballar per tal de relacionar-los amb els 

blocs temàtics de medi i els projectes que es fan a l’aula. 
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Pel que fa a l’anglès, el principal objectiu a assolir és entendre i comunicar-se en la 

nova llengua. La resta de dimensions necessiten de la comunicació oral perquè es 

puguin assolir de forma eficaç. 

En els primers estadis de l’aprenentatge és important reconèixer i reproduir 

adequadament els sons, així com els diferents models d’entonació, sempre en un 

context d’activitats comunicatives. 

S’han d’aprofitar els contextos molt propers als alumnes, dins i fora de l’aula, i les 

altres matèries de coneixement, no estrictament lingüístiques, per utilitzar la llengua 

estrangera com a mitjà de comunicació i aprenentatge. En aquest sentit, actualment és 

un recurs imprescindible l’ús d’eines TAC .  

Per tal d’augmentar el temps de contacte de l'alumnat amb la llengua anglesa i millorar 

la seva competència comunicativa en anglès volem donar espais on s’utilitzi l’anglès 

en alguna altra àrea no lingüística. Enguany s’utilitza l’anglès en un dels espais 

d’aprenentatge de cicle inicial, concretament l’espai de robòtica. 

 

S’està fent una formació sobre el treball cooperatiu i estem començant a posar en 

pràctica algunes estratègies. Un cop acabat el curs, establirem acords i formaran part 

del PEC 

 

 

 

 

 



 
Escola Margalló 

PLA LINGÜÍSTIC 

6. RECURSOS I ACCIONS COMPLEMENTARIS  

6.1. Els recursos complementaris: 

Per tal de garantir que l’alumnat tingui una bona competència lingüística en llengua 

catalana, l’escola ha previst una sèrie de mesures addicionals que el permeti 

desenvolupar-se en el món actual. 

- SEP ( dins i fora de l’horari lectiu ) Es treballen l’adquisició del procés de la 

lectura, l’escriptura i estratègies de comprensió lectora. 

- Aula acollida: Destinada a l’alumnat nouvingut. Entenem com a alumnat nouvingut 

a tot aquell provinent d’un altre sistema educatiu amb més de 8 anys. Aquests 

infants se’ls ha de fer una immersió lingüística al català, i moltes vegades al 

castellà també, ja que l’idioma vehicular dels aprenentatges curriculars són en 

català.  

Cal tenir en compte que es considera que necessiten un mínim de 5 anys per tal 

que el nivell de català pugui equiparar-se amb els altres alumnes. Per això és 

necessària l’assistència de 2 anys a l’aula d’acollida, o 3 si es considera necessari 

per la seva llengua materna o el seu procés d’aprenentatge. 

L’objectiu és aconseguir la inclusió escolar i social de tot l’alumnat i les seves 

famílies amb independència de la seva llengua, cultura, condició social i origen. 

Les actuacions queden recollides al Pla d’acollida (veure ANNEX 3), de les quals 

destaquem:: 

 Entrevista individual inicial a les famílies que s’incorporen per primera vegada a 

l’escola. 

 Presentació del tutor/a 

 Entrada flexible als nous alumnes  
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 Acompanyament inicial i seguiment de la mestra encarregada de l’aula 

d’acollida de l’alumnat amb l’objectiu d’assolir progressivament l’autonomia 

personal dins de l’àmbit escolar i social. 

 Oferir les eines per possibilitar l’accés al mateix currículum que la resta de 

l’alumnat. 

-  Grup lingüístic: Adreçat a l’alumnat que tenen algun trastorn d’aprenentatge 

(dislèxia, tell, disgrafia...). Es treballa en petit grup 

 

6.2. Les accions complementàries:  

Les possibilitats lingüístiques que ofereix l’entorn escolar són: 

 En el marc escolar: 

 De cara als alumnes: 

- Realització d’activitats i sortides que comporten l’ús del català: festes, teatres, 

visites… 

- Foment del català des de les activitats extraescolars i els casals que es 

realitzen al centre. 

- Treball de diferents aspectes relacionats amb la llengua catalana des de totes 

les àrees curriculars a excepció de les de castellà i anglès. 

- Utilització de la Biblioteca de l’escola, l’hora de la lectura i els padrinatges 

lectors 

 De cara a les famílies: 

- Realització d’activitats adreçades a les famílies: tallers, conferències, 

xerrades… 

 

 En el marc del barri i la localitat: 

- L’hora del conte a la Biblioteca Municipal Fernández Jurado 
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- Campanyes de teatre 

- Altres activitats organitzades per diverses entitats locals: castellers, dansa, 

grups d’esplai… 

- Altres iniciatives municipals com és el cas del anomenat Pla de Lectura, que 

obrirà les biblioteques escolars fora dels horaris lectius. 

- Participació en les activitats promocionades des dels serveis educatius: 

maletes viatgeres, llibre inquiet, contes col·laboratius, aparador d’històries, 

enxarxats, autor a l’aula, llibre de Castelldefels. 

 

 

7.      LA COMUNICACIÓ INTERNA I LA RELACIÓ AMB L’ENTORN  

 

7.1. Llengua de centre 

L’article 4 del Decret 142/2007 de 26 de juny,  defineix la llengua catalana com a eix 

vertebrador del projecte educatiu, per tant, serà aquesta llengua la que el centre empra 

de forma vehicular.   El centre farà del català el vehicle d’expressió normal en totes les 

activitats docents i administratives, tant les internes com les externes.   

 7.1.2 Documents del centre.  

El català és utilitzat en totes les actuacions administratives del centre: arxius, 

qualificacions, informes interns i comunicacions,  actes, comunicacions diverses, 

horaris, rètols indicatius de dependències …  

El centre educatiu ha acordat seguir un criteri lingüístic favorable a l'ús del català 

també en els rètols, els cartells i la decoració general del centre; tots els espais del 

centre estan retolats en català (aules, tutories, espais comuns, serveis 

administratius...)  
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7.1.3 Comunicació externa:  

 El català és la llengua utilitzada a tota la documentació escolar, de gestió del centre, 

d’informació, a la retolació i a tots els àmbits d’actuació.  

 7.1.4 Llengua de relació amb famílies:   

Els informes que s’adreçaran als pares amb motiu de la notificació del seguiment 

curricular de l’alumnat es faran en llengua catalana. Les circulars, avisos i publicacions 

de l’Ampa s’escriuen en català.   

Ens comuniquem amb les famílies mitjançant el whatsapp de grup.   

Aquest curs s’ha obert, com a experiència pilot a 6è,  una nova línia comunicativa amb 

les famílies a través del Telegram.   La idea és fer-la extensiva a la resta de famílies de 

l’escola. 

7.1.5 Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) 

El centre fomentarà que l’AFA organitzi xerrades, conferències, cursos de llengua, 

etc... per tal de sensibilitzar i donar oportunitats als pares/mares dels alumnes 

nouvinguts.  

7.1.6 Menjador i extraescolars. 

L’espai de migdia i extraescolars està gestionat per l’AFA. Mantenim coordinacions per 

tal de posar punts en comú i seguir unes mateixes directrius i línies d’actuació. 

L’equip d’educadors de menjador forma un grup important de la comunitat educativa i, 

d’acord amb les exigències de la seva tasca, ha de tenir el coneixement adequat de la 

llengua. Malgrat això moltes vegades parlen català. Hem de fer-ne un seguiment. 

 


