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Durant el curs 2007-2008, el Departament d’Educació inicià un procés de revisió i nova elaboració dels projectes lingüístics dels 
centres educatius. Aquests treballs s’han portat a terme en dues fases ben diferenciades. La primera  fase va consistir en la redacció 
d’una addenda de modificació del Projecte Lingüístic en vigor, tenint en compte les orientacions regulades pel decret  142 de nous 
currículums. La segona fase es desenvolupà a partir de la presentació, per part del Departament d’Educació,  d’un document informàtic 
de suport per ajudar als coordinadors/es Lics, als equips directius i al professorat dels centres,  en els  treballs de revisió i elaboració 
d’un nou projecte lingüístic. En el nostre centre, aquesta tasca ha estat desenvolupada  per un grup de treball integrat pel Cap 
d’Estudis, la coordinadora Lic, professores d’E.Especial i aula d’acollida i  professorat de llengua estrangera. Un cop enllestida la 
primera redacció es va presentar al claustre per a possibilitar rectificacions, afegits i/o suggeriments. Finalment,  es va presentar al 
Consell Escolar per a la seva aprovació. El curs 2009-10 es va afegir elements proposats pel Departament d’Educació. 

 
0. Introducció 
  

0.1. Presentació del document 
 

El projecte lingüístic, com a document que desenvolupa el projecte educatiu del centre, és 
un instrument d’organització i gestió per mitjà del qual es regula l’ús  i  ensenyament de les 
llengües presents al currículum, sempre partint de la normativa vigent i de la realitat 
sociolingüística de  l’entorn. 
 
Aquest projecte girarà al voltant dels següents eixos: 

 
1. El centre educatiu ha d’esdevenir un entorn global d’aprenentatge i ús lingüístic. 
 
2.  L’objectiu que l’alumnat assoleixi una sòlida competència comunicativa en acabar 
l’educació obligatòria, de manera que pugui utilitzar de manera correcta el català i el 
castellà, i que pugui emetre i comprendre missatges orals i escrits senzills en la llengua 
estrangera decidida pel centre. (projecte educatiu art.4.3) 

 
3. Determinació de criteris precisos de gestió de les llengües i l’articulació coherent del 
català (llengua vehicular de l’escola), amb l’ensenyament/aprenentatge de les altres 
llengües al llarg de les diferents etapes educatives. 

 
4. El desenvolupament de la competència plurilingüe per part dels alumnes, com a 
dispositiu per a la formació i desenvolupament d’una mentalitat oberta vers altres llengües i 
cultures. 

   
0.2. Normativa de referència 
  
- La llei 7/1983 de normalització lingüística estableix el marc general que defineix el paper 
de la llengua catalana en el sistema educatiu de Catalunya i la normativa que la 
desenvolupa, establint criteris per l’ús del català com a llengua vehicular d’Ensenyament, 
tant pel que fa, al centres educatius en general, com pel que fa al professorat, els alumnes 
i al personal no docent en particular. 
 
-Segons l’article 18.1 de la llei de normalització lingüística, el professorat ha de conèixer les 
dues llengües oficials. 
 
-Els articles 14.4 i 14.5 de la llei de normalització lingüística assenyalen que el català com 
a llengua pròpia de l’ensenyament, s’emprarà de manera progressiva i generalitzada en 
tots els nivells, graus i cursos de l’ensenyament no universitari. A les àrees que 
s’imparteixen en llengua catalana, aquesta s’utilitzarà en totes les activitats orals i escrites. 

 
-L’Ordre de 8 de setembre de 1983 indica que el català s’usarà de manera progressiva i 
generalitzada als centres docents públics en les seves actuacions administratives i que els 
directors/es hauran de vetllar perquè el català esdevingui la llengua d’expressió  en les 
activitats internes i en les de projecció externa. 
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- El Decret 362/1983 estableix que els centres d’Ensenyament no universitari de Catalunya 
han de fer de la llengua catalana un vehicle de expressió normal, tant en les activitats 
internes, incloses les de caràcter administratiu, com en les de projecció externa.  
 
-També estableix que el català i el castellà s’ensenyaran obligatòriament en tots els nivells, 
modalitats i graus d’Ensenyament no universitari en tots els centres públics i privats d’acord 
amb els programes, orientacions i horaris establerts. Així mateix, els alumnes estrangers 
que s’incorporin al sistema educatiu de Catalunya hauran d’adquirir el coneixement de les 
dues llengües oficials i en cap cas se’ls declararà absents del seu aprenentatge.  
 
 -Considera que per tal de garantir el que estableix la llei de normalització lingüística el 
Departament d’Ensenyament tindrà cura d’establir els mecanismes i les condicions que 
permetin d’assegurar el coneixement de les llengües castellana i catalana per part del 
personal no docent de l’administració educativa, destinat als centres d’Ensenyament o a 
les dependències administratives    

 
- El Decret 142/2007, de 26 de juny, d’Ordenació dels ensenyaments de l’Educació 
Primària, explicita que el català com a llengua pròpia de Catalunya serà utilitzat 
normalment com a llengua vehicular d’ ensenyament i aprenentatge, així com, en les 
activitats internes i externes de la comunitat educativa. 
També especifica d’altres aspectes al llarg del seu article 4, que es tindran present com a 
marc normatiu d’aquest projecte. 
 
- A l’Annex 2 del Decret, es determina que per a les escoles de Catalunya, la primera 
referència que cal tenir en compte és la legislació, l’Estatut i la Llei de política lingüística, 
que estableix que la llengua pròpia de Catalunya és el català i que és també la llengua 
normalment emprada com a vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament. El 
reconeixement d’haver d’aprendre dues llengües, es considera  un privilegi que obre les 
portes a desenvolupar-se en una societat plural, amb altres cultures. 

 
1. Context sociolingüístic 
  

1.1. Alumnat 
 

- Un alt  percentatge del nostre alumnat té el castellà com a llengua materna, per tant 
posseeixen més coneixements previs en aquesta llengua i un dèficit important de 
competència lingüística en català. 
 
- La llengua que els alumnes fan servir entre ells/es de forma espontània i col·loquial és el 
castellà. 
 
- La llengua que de forma espontània fan servir els alumnes en la serva relació amb el 
professorat i personal de serveis no és sempre el català, fins i tot en situacions 
comunicatives d’aula. 
 
- El nivell de competència lingüística assolit per l’alumnat a la fi del període educatiu es pot 
considerar com a mig-baix. 
 
- Es constata poca valoració, estimulació i ús del català des de les pròpies famílies dels 
alumnes. 
 
- El consum lingüístic i cultural dels alumnes fora del context escolar és majoritàriament 
castellà. 
 
- Baixa valoració i estimulació vers els aprenentatges de llengües estrangeres. 
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1.2. Entorn 

 
- Presència precària del català a l’entorn on es troba el centre educatiu.  
 
- La llengua dominant de l’entorn és el castellà. 
 
- L’alumnat té escassa possibilitat de veure’s necessitat d’utilitzar la llengua catalana en 
situacions de comunicació fora del centre educatiu. 
 
- Hi ha diverses entitats, tant publiques com privades, que ofereixen recursos per aprendre 
llengües. 

 
2. Objectius generals 
 

 Conèixer i utilitzar correctament la llengua catalana, tant oralment com per escrit, 
emprant-la normalment com a llengua vehicular i d’aprenentatge.  

 

 Consolidar la llengua catalana com eix vertebrador d’un projecte plurilingüe. 
 

 Conèixer i utilitzar correctament la llengua castellana a nivell oral i escrit de manera que 
pugui utilitzar-la apropiadament com a font de informació i vehicle d’expressió.  

 

 Comprendre i expressar en llengües estrangeres missatges senzills, dintre d’un 
context.  

 

 Establir pautes d’ús de la llengua catalana per a totes les persones membres de la 
comunitat educativa. 

 

 Elaborar línies de tractament metodològic de les dues llengües oficials i 
estrangera/eres, tenint en compte el context sociolingüístic, per a garantir el 
coneixement de les llengües per part de tot l’alumnat del centre, independentment de 
les llengües familiars. 

 

 Fixar criteris perquè l’alumnat nouvingut pugui iniciar o continuar l’aprenentatge de la 
llengua dins de diferents activitats programades per a la seva acollida i atenció 
individualitzada. 

 

 Desenvolupar la competència comunicativa lingüística com a base de tots els 
aprenentatges de les àrees  del currículum. 

 

 Desenvolupar les competències comunicatives, lingüístiques i audiovisuals de l’alumnat 
per l’assoliment dels objectius bàsics de totes les àrees. 

 

 Dominar l’expressió i comprensió de missatges amb recursos no verbals, amb el 
complement dels llenguatges audiovisuals, com a eina per aprendre a aprendre. 

 

 Formar parlants plurilingües i interculturals que respectin la diversitat lingüística i 
desitgin aprendre altres llengües, així com aprendre de totes les llengües i cultures per 
a fomentar ciutadans oberts i participatius. 
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2.1. La llengua catalana, llengua vehicular i d'aprenentatge 
  

2.1.1. La llengua, vehicle de comunicació i de convivència.  
 

2.1.1.1. El català, vehicle de comunicació 
 
El català és el vehicle d’expressió/comunicació en la totalitat de les activitats de la 
institució escolar i, a més, constitueix un element bàsic de cohesió i integració entre 
totes les persones del centre. 

 
Línies de treball: 
+Vetllar perquè la llengua catalana no quedi limitada exclusivament a les activitats 
d’aprenentatge. Superar la vinculació de l’ús del català amb els espais vinculats al 
currículum (aula). 
+Potenciar i promoure activitats d’ús de la llengua no directament relacionades amb 
l’activitat ordinària, en àmbits col·loquials i informals del centre (relacions 
interpersonals, afectives i lúdiques). 
 
2.1.1.2. El català, eina de convivència. 
 
Línies de treball: 
+Dinamitzar el seu ús en tots els àmbits de convivència i de comunicació quotidiana 
del centre educatiu. 
+Treballar per a prestigiar el català com vehicle de cultura, de lleure i de diàleg 
intercultural. 

 
2.1.2. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana. 

 
2.1.2.1. Programa d’immersió lingüística  

 
Línies de treball:  
+Garantir que les metodologies i agrupaments de l’alumnat afavoreixin  la millora 
l’aprenentatge i l’ús de la llengua catalana. 
+Aplicar estratègies del Programa d’Immersió Lingüística donat el coneixement i ús 
precari del català per part de l’alumnat.  

- per aconseguir en acabar l’ensenyament obligatori que tots/es els/les   
 alumnes  tinguin un coneixement adequat, tant del català com del castellà. 
- per a potenciar el seu aprenentatge. 
- per a superar les mancances lingüístiques d’un gran nombre d’alumnes  
 donat que no tenen accés a situacions comunicatives diverses en  
 llengua catalana fora de l’àmbit escolar. 
- per afavorir l’ús interpersonal del català en el centre educatiu. 
- per eixamplar la competència lingüística en tots els registres. 
- per a generar confiança en les pròpies  capacitats expressives. 
- per a incrementar la vinculació amb el català. 
- per a valorar l’ús de la llengua com a signe d’identitat. 
 

+Línies metodològiques: 
- Els continguts es treballaran de forma transversal, a partir d’un  
 enfocament comunicatiu i dialògic que impregni la globalitat de les activitats del 
centre. 
- L’activitat dialògica formarà part dels espais d’ensenyament-aprenentatge. Es 
potenciarà la creació d’espais de comunicació, tant en les activitats d’aula com en la 
dinàmica general de l’escola. 

../../../Documents%20and%20Settings/super/Configuración%20local/temp/2/2_1.doc


 
ESCOLA ELS ÀNGELS 
TARRAGONA  PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE 

  5 

- Proposar situacions de comunicació variades i creatives per a facilitar la 
interacció comunicativa dels alumnes. 
 
- Es defugirà d’un tractament gramaticalista. L’orientació de l’ensenyament de la 
llengua serà integral. Serà important el disseny de situacions d’aprenentatge globals 
i experiencials, tot tenint en compte la llengua de l’alumne/a. 
- Basar-se i/o recórrer a l’aprenentatge col·laboratiu entre iguals del grup. 
- La tutorització entre iguals en relació als alumnes nouvinguts. 
- La col·laboració dels assistents de conversa com a recurs suplementari. 
- Establir la possibilitat d’un programa de recerca- experimentació en   
tècniques  d’aprenentatge de llengua i d’integració lingüística entre iguals. 
- Adaptar els horaris de les àrees lingüístiques a les característiques d’aquest 
programa. Tenint en compte l’assignació oficial de les àrees. 
- Selecció dels llibres de text ( àrea de llengua i d’altres àrees ), d’acord amb 
aquestes orientacions metodològiques. 

 
2.1.2.2. Llengua oral 
Es constata un baix nivell de desenvolupament de la competència oral de l’alumnat 
manifestada en una falta important de recursos bàsics d’expressió oral. 
Cal un acord de l’equip de mestres en relació a les bases teòriques i 
metodològiques de l’ensenyament/aprenentatge de la llengua oral que tingui en 
compte els següents punts: 

 
Línies de treball: 
+Prioritzar  el treball de llengua oral de l’ aprendre a parlar, exposar, escoltar i 
dialogar per aprendre,  posant més èmfasi en els nivells inicials d’escolarització. 
+Contemplar el tractament sistemàtic de la llengua oral al llarg de tots els nivells 
educatius, per a possibilitar gradualment  un repertori verbal ric i flexible en 
l’alumne/a. 
+Reforçar el tractament de l’expressió i comprensió oral a l’escola. 
+Crear situacions d’aprenentatge d’interacció verbal per a ser progressivament 
competents en expressió i comprensió dels missatges orals, amb utilització de codis 
verbals i no verbals, segons diferents situacions. 
+Utilitzar diferents recursos didàctics amb variats formats i suports, en diferents 
contextos (festes, representacions, projectes). 
+Preveure la modificació de recursos per a facilitar l’aplicació d’activitats d’ 
expressió oral (divisió de grups, recursos didàctics, assistents de conversa). 
+Disposar d’una base de recursos didàctics (intercanvi d’experiències, quaderns i 
textos,...)  per a l’ensenyament de l’oralitat a l’aula i l’entorn escolar. 
+Vetllar perquè des de totes les àrees es generi i augmenti el repertori de lèxic. 
+Exercitar l’expressió oral des de totes les àrees arran d’activitats genèriques de 
tipus transversal: narració d’un fet, explicació d’un fet observat, argumentació d’un 
punt de vista, instruccions,... 
+Afavorir l’aprenentatge de la llengua oral des d’activitats receptives: escoltar tota 
mena de lectures en veu alta.  
I des d’activitats productives: exercicis de lectura expressiva en veu alta, recitació 
col·lectiva i individual, representacions, memorització de rodolins, 
embarbussaments, poemes, jocs orals de participació espontània. 
+Presentar un bon model lingüístic per part dels mestres, sobretot en els primers 
cursos (bona pronúncia, expressions col·loquials correctes,... 
+Connectar l’aprenentatge de la llengua oral amb el seu ús en contextos escolars i 
extraescolars. 
+Adquirir confiança i seguretat en l’ús de la llengua. 
+Consolidar el domini col·loquial de la llengua catalana oral perquè s’utilitza en els 
usos interpersonals. 
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+Interaccionar  amb  el mestre/a  i els   companys/es  seguint  les  normes  de 
participació en el grup. 

 
2.1.2.3. Llengua escrita 

 
L’aprenentatge de la llengua i l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura es fan 
paral·lelament, sense supeditar-se l’una a l’altra. Les habilitats de comprensió—
escoltar i llegir— i les d’expressió —parlar i escriure— estan estretament lligades. 
Cal un acord de l’equip de mestres en relació amb les bases teòriques i 
metodològiques sobre el concepte de lectura i d’escriptura per a la planificació del 
procés d’aprenentatge i la intervenció del professorat en aquest àmbit. 
 
En les reunions entre cicles s’han de revisar i compartir: els diversos materials de 
treball, els tipus de textos, etc.; la coordinació de recursos; la biblioteca d’aula (tipus 
de fons, organització, activitats d’animació lectora, formació d’usuaris, etc.), i s’ha 
d’assegurar un bon modelatge lector i escriptor dels mestres. Les decisions han de 
tenir present la diversitat lingüística de l’alumnat i han d’establir criteris 
metodològics comuns d’intervenció que tinguin en compte els següents punts: 

 
Línies de treball: 
+Iniciar l’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura  de manera sistemàtica i amb 
caràcter general en l’educació infantil, tot respectant els ritmes maduratius 
individuals. 
+Coordinar  el professorat d’educació infantil i d’educació primària en el procés      
d’ ensenyament i aprenentatge de la lectura i l’escriptura. 
+Considerar la lectura i l’escriptura, com a eines primordials i bàsiques de la resta 
d’aprenentatges,  constituint un objectiu d’atenció preferent durant tota l’etapa 
d’educació primària. 
+Potenciar la competència escrita en totes les seves dimensions, receptives 
(lectura) i productives (escriptura), de comunicació i creació. 
 
+Relacionar-la amb les interaccions orals que afavoriran un aprenentatge cada cop 
més conscient i eficaç.  
+Aplicar la competència escrita, progressivament a textos de nivells de complexitat 
cada vegada més gran i de tipologia i funcionalitat diversa, en diferents suports 
(paper, digital) i formats (verbals, gràfics i imatge). 
+Desenvolupar l’hàbit lector.  
  - Establir 30 minuts de lectura diaris en grup-classe. 

- Establir entre 5-10 minuts diaris de lectura del mestre/a al grup. 
+Motivar qui llegeix i escriu perquè descobreixi en la llengua escrita una eina 
d’entendre’s a si mateix o a si mateixa i les altres persones, els fenòmens del món i 
la ciència i també  com una font de descoberta i de plaer personal.  
+Potenciar la biblioteca escolar (meditada), la ràdio o plataformes d’ Internet, com a 
dinamitzadores de l’aprenentatge lector i escriptor.  
+Estimular la lectura per part de tots/es els mestres que intervenen en el   
  procés educatiu. 
+Crear un entorn afavoridor i estimulant de la lectura. 
+Organitzar la biblioteca d’aula i de centre i crear espais d’intercanvi i de contacte 
amb els llibres. 
 
+Convertir la biblioteca escolar en punt de trobada de recursos en diferents 
llenguatges i en diferents suports que puguin ser utilitzats des de totes les àrees. 
+Establir estratègies per als diferents objectius i motius que motiven la lectura. 
+Presentar models de textos escrits d’ús social i de tipologia diversa, donant-los la 
possibilitat d’interpretar-los i construir-los. 
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+Respectar les possibles opcions individuals per al castellà com a llengua dels 
primers aprenentatges, i havent-se iniciat normalment l’ensenyament en català. 

 
2.1.2.4 Relació llengua oral llengua escrita 
 
Entre la llengua oral i la llengua escrita s’estableix una relació recíproca que es 
tindrà en compte en el plantejament integrat de l’ensenyament de les habilitats 
lingüístiques. 
Línies de treball: 
+Utilitzar la llengua oral i la llengua escrita com a suport per a analitzar, reflexionar i 
millorar l’altra habilitat. 
+Planificar, a tots els nivells, activitats en què la llengua oral i escrita es 
complementin i necessitin: lectura expressiva, teatre,... 
+Plantejar de forma integrada les quatre habilitats lingüístiques amb un 
desenvolupament progressiu 

 
2.1.2.5. La llengua en les diverses àrees 

 
El paper que juga la llengua i la comunicació en els processos d’aprenentatge i el 
fet que la base dels seus ensenyaments se situï en l'ús social de la llengua, fa que 
els aprenentatges lingüístics i comunicatius que es produeixen en qualsevol àrea, 
amb una bona coordinació docent, es puguin aplicar a l'aprenentatge de les altres i, 
alhora, afavoreixin/millorin la competència plurilingüe i intercultural de l’alumnat.  
Cal, però, recordar que en ser una competència transversal a totes les àrees, 
l’assoliment dels objectius bàsics dependrà del tractament que se’n faci a totes.  

 
2.1.2.6. Continuïtat i coherència entre cicles i nivells  

 
La programació de les àrees de l'àmbit lingüístic (llengua i literatura catalana, 
llengua i literatura castellana, llengua estrangera)  tindrà continuïtat en cada 
nivell/cicle educatiu. 
 
Linies de treball: 
+Garantir la coordinació metodològica entre l’etapa d’infantil i la de primària. 

+Configurar  en una sola àrea les dues llengües oficials a Catalunya, a fi d’evitar 

repeticions i afavorir la transferència d’aprenentatges entre elles. 
+Impartir en llengua catalana, les sessions d’ensenyament-aprenentatge destinades 
al treball de les estructures lingüístiques comunes. 
+Establir criteris, perquè en la programació de les unitats didàctiques de les àrees 
de llengua, s’eviti la repetició dels elements comuns entre les llengües. 
+Realitzar en el primer cicle de l’educació primària, l’aprenentatge de la 
lectoescriptura en llengua catalana. 
+Afavorir el desenvolupament de la competència plurilingüe i intercultural arran de 
la presentació unitària del currículum.  
+Facilitar la necessària coordinació de les propostes de totes les llengües 
ensenyades a l’aula.  
+Prioritzar aquestes propostes derivades del diferent estatus que té cada llengua i 
el domini que en tenen les nenes i els nens. 
+Completar la coordinació dels ensenyaments de les diferents llengües  respecte 
als llenguatges audiovisuals que es treballen en les diferents àrees curriculars 
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2.1.2.6.1. Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua 
vehicular: 

 
L'acolliment de l’alumnat nouvingut tindrà en compte de manera especial 
l'aprenentatge lingüístic, l'accés al currículum comú i els processos de socialització. 
El desenvolupament d'aquestes mesures serà en tot cas simultani a l'escolarització 
de l'alumnat en el seu grup ordinari, segons el nivell i evolució del seu 
aprenentatge. 
 
 
Línies de treball: 
+Preveure l'acollida individualitzada (personal i pedagògica) de l'alumnat nouvingut.  
+Acollir l'alumnat d'incorporació tardana amb mesures organitzatives i curriculars 
que permetin la seva integració escolar i l'aprofitament dels seus estudis, d'acord 
amb les característiques personals, d'aprenentatge i del context social.  

 
Donat que un dels àmbits d’ atenció de l’alumnat nouvingut és el lingüístic, en 
aquest projecte es consideren els següents aspectes per a planificar l’aprenentatge 
de la llengua vehicular amb caràcter inicial o de continuïtat: 
 
Línies de treball: 
+Aplicar estratègies didàctiques i mesures organitzatives perquè els alumnes 
nouvinguts rebin  reforç lingüístic amb l’objectiu que  tinguin  accés, en les millors 
condicions possibles, al currículum ordinari. 
+Prioritzar l’aprenentatge lingüístic de l’alumnat nouvingut d’incorporació tardana 
per a accelerar  la incorporació als aprenentatges del seu nivell. 
+Confeccionar i desenvolupar el Pla Individual de l’alumne/a nouvingut/da. 
      
       2.1.2.7.1. Alumnat que desconeix les dues llengües oficials. 

 
El/La coordinador/a LIC,  col·labora amb la resta de docents  establint 
metodologies per a l’aprenentatge inicial de la llengua i per a facilitar 
una instrucció comprensible en totes les àrees. 
Com alumnes nouvinguts disposaran de les disposicions esmentades 
anteriorment. 

 
          2.1.2.7.2. Alumnat sud-americà de parla hispana. 

 
Com alumnes nouvinguts disposaran de les disposicions esmentades 
anteriorment. 
Línies de treball: 
+Utilitzar la proximitat entre la llengua catalana i castellana per a facilitar 
els aprenentatges i l’ús de la llengua vehicular des de l’inici de la 
incorporació de l’alumne/a nouvingut 

 
2.1.2.7.3. Atenció de la diversitat 

 
En el nostre centre, la intervenció educativa es regirà pel principi 
d'atenció a la diversitat, base d'una escola inclusiva. Els mecanismes 
que es posaran en pràctica per fer-la efectiva seran de tipus organitzatiu, 
curricular  i metodològic. 
L’atenció a la diversitat, des de les necessitats lingüístiques, ha de 
prioritzar fonamentalment  els següents àmbits:  
+Reforçar el desenvolupament de la llengua oral a parvulari. 
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+Procurar l’assoliment de  la lectura i l’escriptura en el cicle inicial de 
l’educació primària. 
+Desenvolupar la comprensió lectora i l’expressió oral i escrita. 
+Prioritzar diferents tipus d’activitat per al desenvolupament de les 
competències lingüístiques (veure annex 1). 

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

 
L’adquisició de la llengua catalana caldrà atendre-la en la diversitat que planteja 
l’alumnat i no es pot perdre de vista que per aquells casos que suposi una nova 
llengua, serà un procés llarg. Per afavorir aquest procés gradual, són d’una 
importància clau,  les propostes derivades de l’ensenyament comunicatiu i de 
l’ensenyament integrat de les llengües amb la resta dels continguts curriculars.  
 
Per aconseguir l’aplicació d’aquestes propostes, calen mesures organitzatives que 
facilitin treballar els continguts escolars de manera més transversal i menys 
parcel·lada, que tinguin en compte l’heterogeneïtat real de les aules. 
Es tracta d’ensenyar les llengües amb un enfocament comunicatiu centrat en la 
construcció social dels significats, la qual cosa vol dir que, per donar sentit a tots els 
aprenentatges del currículum, cal organitzar el centre educatiu com un espai 
comunicatiu i d’intercanvi, tant intern com amb l’entorn. 
 
Línies de treball: 
+Dissenyar situacions d’aprenentatge globals en què l’ús motivat i reflexiu de les 
estratègies lingüístiques i comunicatives porti a la solució dels problemes que s’hi 
plantegin.  
+Impregnar totes les activitats d’ ensenyament i aprenentatge amb l’activitat 
dialògica, la conversa entre les nenes i els nens,  l’alumnat, i el professorat. 
 
+Potenciar espais de comunicació suficientment variats per fer possible la seva 
adequació a tots els estils i característiques d’aprenentatge, una escola per a 
tothom que afavoreixi que cada alumne i alumna arribi a ser cada vegada més 
autònom en el seu aprenentatge i, alhora, aprengui a treballar cooperativament. 
+Introduir l’obertura i sensibilitat envers la diversitat lingüística i cultural, present a 
l’aula o a l’entorn o bé aportant experiències externes, és una de les claus perquè 
es produeixi la necessària flexibilitat de pensament.  
+Organitzar la programació curricular i l’avaluació  per a potenciar l’ús del català.  
 
+Tenir en compte la llengua de l’alumnat en la pràctica educativa per a reeixir els 
programes d’immersió lingüística. 
+Realitzar  un seguiment d’aquestes activitats per a introduir-hi millores. 
+Prendre consciència del perill de la llengua i els diferents llenguatges en convertir-
se en vehicles de transmissió de valors negatius d’etnofòbia, de sexisme o 
d’intolerància. A l’escola cal fer una aposta seriosa per la lluita contra 
l’etnocentrisme i totes les varietats d’intolerància. 
 

2.1.2.8. Avaluació del coneixement de la llengua 
 

Pel que fa a l'avaluació, cal abandonar la visió de l'avaluació exclusivament 
sancionadora dels resultats de l'alumnat per part del professorat, i passar a 
concebre-la fonamentalment com a activitat comunicativa que regula (i 
autoregula) els processos d'aprenentatge i ús de la llengua, a fi de potenciar el 
desenvolupament de la competència plurilingüe i l'assoliment de l'autonomia de 
l'aprenentatge.  
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En aquesta visió, l'avaluació forma part indestriable de l'estructura de les tasques 
de l'ensenyament i aprenentatge de llengües. 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, tot precisant 
les pautes i els criteris per regular el procés, per valorar els esculls que es 
presenten, i per introduir-hi millores, o per a 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, portafolis, 
dossiers) asseguraran l'eficàcia educativa. 
 
Per aconseguir totes les virtualitats d'aquesta avaluació, cal que l'alumnat sigui 
conscient de tot el procés seguit, que sigui capaç d'usar funcionalment la reflexió 
sobre la llengua, revisant i reformant les seves produccions, i que aprengui a 
transferir el que ha après en altres situacions. Amb aquesta activitat cognitiva i 
metacognitiva, el professorat, mediador i assessor, o un grup d'alumnes mitjançant 
el treball cooperatiu, poden donar a l'alumnat el protagonisme i la responsabilitat del 
seu aprenentatge ajudant-lo a valorar el propi treball i a decidir com millorar-lo. 
 
Atès, a més, que l'objectiu de l'ensenyament de la llengua és aconseguir que les 
nenes i els nens esdevinguin persones plurilíngües, cal canviar l'avaluació que 
podia tenir sentit en un marc monolingüe; cal partir de la idea que hi ha diferents 
graus de domini d'una llengua, i que cal tenir altres capacitats, com el canvi de 
llengües desconegudes en una persona monolingüe. En aquesta avaluació és molt 
important que l'alumnat sigui conscient de la seva situació plurilingüe i del fet que 
aquesta pot canviar. 
 
L'avaluació prendrà en consideració els diferents elements del currículum, el treball 
fet a classe i l'interès i l'esforç a progressar demostrat per l'alumne. Es posarà 
especial cura en l'avaluació formativa i en el grau d'adquisició de les competències 
bàsiques. 
 
Línies de treball: 
+Aplicar l’avaluació com una part del procés d’E/A per a responsabilitzar l’alumne/a 
del seu propi aprenentatge. 
+Considerar en l’avaluació el treball fet a classe, l’interès i l'esforç a progressar 
demostrat per l'alumne.  
+Valorar l’ús de la llengua dintre dels criteris i indicadors de valoració. 
+Coordinar els criteris valoratius al llarg dels cursos. 
 
+Valorar les competències  relacionades amb la dimensió comunicativa i també 
literària en contextos comunicatius 
+No prioritzar el moment de l’avaluació final. 
+Utilitzar Instruments d’avaluació diversos i aplicats en diferents moments del 
procés E/A. 
+Incloure la valoració de l’ús de les TIC com a eina d’organitzar, aplicar i presentar 
la informació i la comunicació. 
+Utilitzar els resultats d’avaluació com una eina de reflexió sobre els processos i els 
resultats de l’aprenentatge lingüístic i també com element important per a decidir 
l’organització del currículum i l’atenció personalitzada de l’alumne/a. 

 
2.1.2.9. Materials didàctics 

 
Els llibres de text escollits pel centre, excepte els de llengua castellana i els de 
llengües estrangeres, estarán redactats en català, llengua vehicular de 
l’ensenyament a Catalunya. 
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Línies de treball: 
+Aplicar criteris explícits per a la selecció de llibres de text i material complementari. 
+Prioritzar els llibres que fomentin la creació de situacions d’aprenentatge. 
+Elaborar una seqüència didàctica continua, en la selecció de títols, per al treball de 
la dimensió literària, al llarg de tota l’etapa 
+Aplicar uns criteris clars i coherents sobre quines han de ser les funcions dels 
materials didàctics per a l’E/A de la llengua catalana, les característiques que han 
de tenir i el tractament de la dimensió literària, i traslladar-los als materials de les 
àrees no lingüístiques. 

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

 
2.1.3.1 Informació multimèdia 

 
La incorporació de les tecnologies de la informació i de la comunicació dins l’àmbit 
educatiu, respon al desenvolupament de la societat del coneixement. Cada dia es fa 
més estreta la relació directa entre el desenvolupament de les TAC-TIC i la llengua, 
com a vehicles de comunicació. 
 
Linies de treball: 
+Comptar i adaptar les eines digitals al desenvolupament curricular de la llengua 
catalana. 
+Animar a usar les TIC entre la comunitat educativa i fer-ne difusió.  
+Utilitzar la instal·lació de programari en català per complir allò que estableix 
l’article 20 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. 
 
2.1.3.2 Usos lingüístics 

 
La complexa situació sociolingüística de la societat catalana fa que tenint en compte 
la situació plurilingüe i pluricultural de l’alumnat del nostre centre,  el professorat de 
llengua també es plantegi treballar els diferents usos lingüístics dels alumnes.   
La dimensió plurilingüe i intercultural dels usos lingüístics fa necessari el 
plantejament de continguts curriculars relacionats amb els usos socials en 
contextos multilingües.  
Aquesta dimensió s’ha de tenir en compte en totes les accions docents, però en 
l’àrea de llengua cal fer una aproximació més reflexiva i organitzada per atendre 
totes les habilitats necessàries per a la comunicació en contextos plurals.  
Aquest projecte especificarà, en desenvolupament posterior, els continguts d’aquest 
àmbit i la seva articulació  amb continguts  de les diferents llengües, d’altres àrees 
curriculars i d’activitats escolars. 

 
2.1.3.3 Diversitat lingüística del centre i de la societat en el currículum. 

 
Per a formar parlants plurilingües i interculturals, en primer lloc, cal l’assoliment de 
la competència plena en català i en castellà com a garantia de l’ igualtat 
d’oportunitats. 
També cal el respecte per la diversitat lingüística i el desig d’aprendre altres 
llengües, així com d’aprendre de totes les llengües i cultures. 
A aquesta actitud positiva contribueix la diversitat lingüística present a les aules i a 
l’entorn del centre i que es pot aprofitar per a programar activitats relacionades  
amb aquest desenvolupament del currículum. 
 
Línies de treball: 
+Valorar la pròpia identitat lingüística i cultural i assumir una realitat multilingüe. 
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+Valorar el coneixement de llengües per a la comunicació i per a millorar la 
comprensió dels altres i del món i per a valorar la pròpia llengua i cultura. 
+Valorar el bagatge lingüístic familiar de l’alumnat del centre. 
+Aprofitar la diversitat lingüística per a programar activitats de desenvolupament del 
currículum. 
+Treballar amb activitats específiques la diversitat lingüística i intercultural per a la 
formació de persones obertes, interculturals i plurilingües. 
+Utilitzar llenguatges no discriminatoris i respectuosos amb les diferències. 
+Identificar semblances i diferències en la manera de veure el món, des de les 
llengües (dies de la setmana, ... , contrastiva entre romàniques). 
+Conèixer algunes semblances i diferències en els costums quotidians i ús de les 
formes de relació social entre països amb diferent llengua. 
+Mostrar actitud positiva i d’interès davant l’aprenentatge de llengües estrangeres. 

 
2.1.3.4. Català i llengües d’origen 
Línies de treball: 
+Establir vincles afectius basats en la valoració i el reconeixement de la llengua 
d’origen de l’alumnat. 
+Disposar d’informació, per part dels equips docents, sobre les diverses llengües 
familiars presents a l’aula per fer-ne ús. 
+Tenir present la interdependència lingüística i l’assoliment de les competències 
comunes per a millorar l’aprenentatge de tothom. 

 
2.2. La llengua castellana 
 

2.2.1. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua castellana: 
2.2.1.1. Introducció de la llengua castellana 
 
La llengua castellana s'introduirà al primer curs de cicle inicial, a nivell oral.  
A partir del 2n curs de cicle inicial  , s’iniciarà la transferència al castellà dels 
aprenentatges de lecto-escriptura, assolits en català. 
En tots els cicles, serà equivalent el nombre d’hores de l’àrea de llengua catalana i 
el nombre d’hores de l’àrea de llengua castellana. 
 
El centre educatiu assegurarà una distribució coherent i progressiva del currículum 
de llengua castellana al llarg de l’etapa i establirà els criteris que permetin reforçar i 
no repetir els elements comuns que s’ha programat fer-los en el currículum de 
llengua catalana. 
 
Línies de treball: 
+Vetllar per fer un desplegament del currículum incorporant les formes d’ús menys 
conegudes per l’alumnat. 
+Buscar els materials adequats a la realitat del centre i de cada alumne/a. 
+Obtenir el mateix nivell de llengua castellana que de catalana. 
+Assolir continuïtat i coherència metodològica entre el que es fa en castellà i català. 
+Establir al llarg de tota l’etapa, criteris que permetin reforçar i no repetir els 
elements comuns entre les llengües. Aquests criteris es desenvoluparan a partir de 
l' annex d’aquest projecte lingüístic. 
 
2.2.1.2. Llengua oral 
 
Línies de treball: 
+Programar el treball habitual de l’expressió oral en tots els cicles. 
+Treballar diverses modalitats de textos orals ( entrevista, conversa, dramatització, 
argumentació). 

../../../Documents%20and%20Settings/super/Configuración%20local/temp/2/2_2.doc
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+Treballar diversos registres de la llengua castellana i varietats. 
 
2.2.1.3. Llengua escrita 
 
Tindrem present les orientacions esmentades en l’apartat de llengua escrita per al 
català. 
 
Línies de treball: 
+Plantejar globalment l’ensenyament de la lectura i escriptura. 
+Planificar activitats de lectura -escriptura que tinguin en compte les necessitats   
  comunicatives i acadèmiques que té l’alumnat en els diversos nivells. 
+Proposar activitats de lectura i escriptura amb objectius clars. 
+Establir mecanismes de revisió per a millorar les dues habilitats. 
+Coordinar les activitats amb les de català per assegurar les transferències. 
+Seqüenciar les activitats dintre del procés d’activitat. 
+Relacionar les activitats de lectura escriptura amb els temes que s’estan treballant 
 
2.2.1.4. Activitats d’ús 
 
Línies de treball: 
+Preveure per cicles, activitats d’ús de la llengua castellana per a reforçar-ne el 
procés d’ensenyament-aprenentatge: revista, ràdio, intercanvis,... 
+Assegurar la presència dels recursos TAC-TIC i audiovisuals en l’aprenentatge de 
la llengua castellana per la vàlua afegida que tenen aquestes eines en 
l’aprenentatge. 

 
2.2.1.5. Castellà a les àrees no lingüístiques 
 
Hores d' ara , no es contempla aplicar aquesta possibilitat . En un futur, tampoc no 
es descarta impartir blocs de continguts d' àrees no lingüístiques en llengua  
castellana. 
De portar-se a terme aquesta opció,  s’utilizarà la metodologia pròpia de l’àrea no 
lingüística i es potenciarà l’aspecte comunicatiu, instrumental i motivador de l’ E/A 
de la llengua. 
També es podrà aprofitar la franja de lliure disposició per a reforçar, si s’escau, la 
competència oral/escrita en castellà. 

 
2.2.1.6. Alumnat nouvingut 
 
El centre posarà els recursos perquè l’alumnat que s’incorpora tardanament al 
sistema educatiu i que no coneix cap de les llengües oficials, en acabar 
l’ensenyament, conegui les dues llengües amb la competència adequada, en funció 
del seu període d’estada en el centre. 
En la primera fase del procés d’integració d’aquest alumnat, es prioritzarà i 
s’assegurarà un nivell bàsic de llengua catalana. 
Posteriorment s’iniciarà un ensenyament programat de la llengua castellana que 
tindrà present la transferència, des de la llengua catalana, dels coneixements 
comuns, i també els coneixements  transferits per la presència del castellà en la 
societat. 
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2.3. Altres llengües 
 
 2.3.1. Llengües estrangeres. 

2.3.1.1. Estratègies generals per a l’assoliment de l’objectiu de l’etapa. 
 
L’alumnat, com a mínim, en acabar l’etapa, ha de conèixer una llengua estrangera 
per tal d’esdevenir usuaris i aprenents capaços de comunicar-s’hi i accedir al 
coneixement en un entorn plurilingüe i pluricultural. 
En l'àrea de llengües estrangeres, l'alumnat iniciarà l'aprenentatge d'una primera 
llengua en el cicle d’educació infantil. 
 
Línies de treball: 
+Millorar  l’aprenentatge de les llengües estrangeres, potenciant l’ús comunicatiu de 
la llengua i la seva possible utilització, com a eina d’accés al coneixement en 
continguts de matèries no lingüístiques. 
+Procurar la formació del professorat en competència lingüística, així com en 
formació metodològica actualitzada.  
 
2.3.1.1.1. Desplegament del currículum 
 
Per ensenyar adequadament llengües en clau de comunicació, cal dissenyar 
situacions d’aprenentatge globals en què l’ús motivat i reflexiu de les estratègies 
lingüístiques i comunicatives porti a la solució dels problemes que s’hi plantegen.  
Atesa la realitat social, lingüística i cultural de la nostra societat, cal un 
ensenyament integrat de les llengües, que coordini els continguts que s’aprenen i 
les metodologies en les diferents situacions d’aula, a fi que les nenes i els nens 
avancin cap a l’assoliment d’una competència plurilingüe i intercultural. 
 
També cal considerar respecte a les llengües estrangeres,  la seva diferent 
presència social per fer-ne un tractament diferenciat. Així mateix, dins                      
l’ensenyament adequat de les llengües, és important el tractament integrat dels 
llenguatges audiovisuals amb què es construeixen les comunicacions. 
 
Línies de treball: 
+Establir programes precisos de gestió de les llengües per a determinar com el 
català, llengua vehicular de l’escola, s’articula, d’una manera coherent, amb 
l’ensenyament de les altres llengües i de les altres matèries, tot establint acords per 
a relacionar les diferents estratègies didàctiques. 
+Assegurar un desenvolupament coherent i progressiu del currículum al llarg de 
l’etapa, segons el context i el projecte educatiu propis amb un tractament cíclic dels 
conceptes, variant els contextos d’ús en funció de l’etapa madurativa i les 
necessitats de l’alumnat i oferir oportunitats d’ús significatiu de la llengua estrangera 
dins i fora de l’aula, així com espais d’interacció/comunicació variats per a donar 
resposta els diferents estils i ritmes d’aprenentatge dels alumnes. 
 
+Dissenyar situacions d’aprenentatge globals i activitats que requereixin l’ús de la 
llengua estrangera. 
+Formar  agrupaments de diversa tipologia que afavoreixin l’assoliment dels 
aprenentatges. 
+Desenvolupar una estructura seqüencial de construcció del coneixement. 
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2.3.1.1.2. Metodologia 
El professorat  consensuarà un enfocament comunicatiu de l’aprenentatge de la 
llengua estrangera. 
Aplicarà l’ús dels coneixements i habilitats en un enfocament transversal i en 
contextos vinculats a diferents sabers. 
Hi haurà  coordinació entre el professorat del centre de llengua estrangera. 
El centre vetllarà perquè  la competència oral es treballi amb més èmfasi, en els 
primers nivells educatius. 
 
2.3.1.1.3. Materials didàctics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera 
Els materials didàctics i els llibres de text que s'utilitzin han de respectar els 
principis, valors, llibertats, drets i deures constitucionals i estatutaris i s'han 
d'adequar al que estableix aquest Decret i a les normes de desenvolupament. En 
particular, han d'incloure els principis i valors recollits en la Llei orgànica 1/2004, de 
28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere 
El centre establirà uns criteris de continuïtat i coherència metodològica per a la tria 
dels materials didàctics i vetllarà per donar recursos addicionals variats que 
afavoreixin l’atenció de la diversitat. 
Els materials didàctics seran el llibre de text, els mitjans audiovisuals,... 
Periòdicament es revisaran els textos i els materials didàctics seleccionats. 
Es preveuran materials que serveixin per a l’ampliació dels coneixements. 
 
2.3.1.1.4. Recursos tecnològics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera 
Els recursos tecnològics també suposen una eina més per atendre la diversitat de 
l’alumnat. 
El centre assegurarà la presència del recursos TIC i TAC i audiovisuals en 
l’aprenentatge de la llengua estrangera. 
Pel que fa als recursos TAC integrats en el currículum de llengües es tindran en 
compte els següents criteris: 
+S’utilitzaran per organitzar, aplicar i presentar la informació en diferents formats. 
+S’utilitzaran per aprendre a llegir i escriure de forma individual i col·lectiva. 
 
+S’utilitzaran per comunicar-se i publicar la informació per a una audiència 
determinada, facilitant la quantitat i qualitat dels documents produïts i fent que el 
procés de lectura i escriptura esdevingui més col·laboratiu, interactiu i social.  
+S’utilitzarà el processador de text, les presentacions multimèdia que donen suport 
a l’expressió oral, les noves escriptures —-no lineals (hipertext), interactives i en 
format multimèdia—, amb signes ideogràfics i amb ajudes per activar els 
coneixements i per a la generació de textos.  
 
2.3.1.1.5. L’ús de la llengua estrangera a l’aula 
L’aula de llengua estrangera serà un espai d’immersió en aquesta llengua. Aquest 
espai és la millor garantia per a oferir oportunitats d’ús real i de contacte amb la 3a 
llengua  d’aprenentatge. 
El professorat utilitzarà aquesta llengua com habitual tant en situacions formals com 
informals, creant un clima favorable en què l’alumnat se senti segur i estimulat.  
Aquest plantejament afavorirà que els alumnes vagin utilitzant progressivament la 
llengua estrangera. 
 
Línia de treball: 
+Potenciar l’aprenentatge de  llengua estrangera tant amb interaccions formals com 
informals. 
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2.3.1.2. Estratègies d’ampliació de l’oferta de llengües estrangeres 

 2.3.1.2.1. Avançament de l’aprenentatge de la llengua estrangera 
 

+Actualment, curs 2018-2019, s’ha iniciat l’aprenentatge de la llengua estrangera a 
tots els nivells d’educació infantil. 

 
 2.3.1.2.2. Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera 
 

+Actualment, curs 2018-2019, encara no es contempla aquesta possibilitat, però no 
es descarta si en cursos posteriors les condicions i les circumstàncies ho poden fer  
possible i aconsellable. 

 

 
     2.3.2. Distribució de les àrees 

La distribució de les àrees de llengua al llarg de l’etapa, respectarà l’assignació 
horària global segons l’annex 3 i 4 del decret 142/2007 o de la norma reguladora 
vigent. 
El decret 142 assigna a cada àrea les següents hores: 
  +Llengua i literatura catalana: 420 hores (mínims 140 per cicle) 
  +Llengua i literatura castellana: 420 hores (mínims 140 per cicle) 

+Estructures lingüístiques comunes: 245 hores (mínims cicle inicial 105h, 
mitjà i superior 70 hores. 
+Llengua estrangera: 420 hores 

  
 
 

-Es compensarà les 245 hores d’estructures lingüístiques comunes impartides en 
català, impartint continguts d’àrees no lingüístiques o activitats previstes en la franja 
horària de lliure disposició, en llengua castellana. 
 
En el quadre adjunt es resumeix la distribució d’aquestes hores en els diferents 
cicles i/o àrees: 
  -A Cicle inicial: 134 hores – En Ed. Artística Plàstica i Tutoria de grup. 

-A Cicle mitjà: 102 hores - En Ed. Artística Plàstica i Tutoria de grup. 
-A Cicle Superior: 0 hores 

 
2.3.3. Llengües complementàries procedents de la nova immigració 
 
El nostre centre docent es proposa ser un espai de convivència amb possibilitat de 
sumar  allò que tenen de positiu totes les cultures i d’ adoptar i valorar el bagatge cultural 
i lingüístic  de cadascú. 
El centre no descarta que els nois i noies estrangers/eres puguin conèixer les llengües i 
cultures d’origen com una manera més de valorar les coses que  aporten a la nostra 
societat. Des d’iniciatives d’aquest tipus es fomentarà  una major cohesió social. 
 
Línies de treball: 
+Realitzar classes de llengua d’origen en horari extraescolar i obertes a les persones de 
diferents cultures, dins de les activitats organitzades pel Pla d’Entorn de Zona i/o d’altres 
institucions cívico-socials. 
+Utilitzar aquestes llengües per a treballar la dimensió plurilingüe i pluricultural del 
currículum. 
+Procurar la valoració d’aquestes cultures com a via per a valorar la cultura catalana 
d’acollida tot potenciant les actituds d’integració de les persones que se senten 
reconegudes. 
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2.4. Organització i gestió 
 
2.4.1. Organització dels usos lingüístics  

2.4.1.1. Llengua del centre 
 
Línies de treball: 
+Utilitzar la llengua catalana  com a llengua vehicular i d'aprenentatge donat el seu 
caràcter de llengua pròpia de Catalunya.  
+Redactar i exposar en llengua catalana  les  retolacions i cartells d'ambientació 
general, tant en els espais comuns com en les aules. 
 
2.4.1.2. Documents de centre 
 
Entenent la llengua catalana com a eix vertebrador del projecte educatiu, tota la 
documentació pròpia del centre es redactarà, publicarà i difondrà en aquesta 
llengua. 

 
2.4.1.3. Ús no sexista del llenguatge 
 
Actualment el nostre centre du a terme el programa de coeducació anomenat " Els 
jocs i els contes ens permeten superar els estereotips de gènere" impulsat pel 
Departament dins els programes d’Innovació. Aquest programa de coeducació té 
els següents objectius: 
 +Promoure una educació que potenciï la igualtat real d’oportunitats i l’eliminació de 
tota mena  de discriminació per raó de sexe, així com integrar de forma explícita i 
amb continguts d’aprenentatge la perspectiva de gènere. 
+Contribuir al treball transversal dels continguts formatius i actitudinals per tal de 
fomentar el desenvolupament personal i social integral de l’alumnat. 
+Educar en la igualtat, ampliar la imatge dels gèneres masculí i femení que 
adquireix l’alumnat, aprofundir els objectius educatius de l’escola, potenciar els 
valors cooperatius i articular els eixos transversals d’una manera més concreta i 
pràctica. 
 
2.4.1.4. Comunicació externa 
 
+Utilitzar el català en: 

- les relacions amb el Departament d' Educació i les altres institucions de 
l'Administració Pública, ja sigui local, autonòmica o estatal de Catalunya. 
- en totes les comunicacions adreçades a persones físiques o jurídiques 
residents en l' àmbit lingüístic català 

  
2.4.1.5. Llengua de relació amb famílies 

 
+Redactar, publicar i difondre en català, tant el personal docent com el no docent, 
tota la documentació  del centre adreçada a les famílies: fulls informatius a les 
famílies i a els/les alumnes, informes d’avaluacio, comunicats de sortides i activitats, 
etc,... 
 
2.4.1.6. Educació no formal 

2.4.1.6.1. Serveis d’educació no formal 
   

Línies de treball: 
+Vetllar perquè el PAS (personal administratiu i de serveis) i personal contractat 
tingui la suficient competència lingüística en català, tan oral com escrita, segons la 
tasca que hagi de desenvolupar. 

../../../Documents%20and%20Settings/super/Configuración%20local/temp/2/2_4.doc
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+Demanar a l' AMPA/s que tingui en compte aquest criteri a l' hora de contractar 
personal de suport. 
+Redactar els fulls del servei de menjador (menú, notes, informes...) destinat a les 
famílies en català. 
+Decorar els rètols del recinte en llengua catalana. 
 
2.4.1.6.2. Activitats extraescolars  

   
  Línies de treball: 

+Contemplar que en l' organització i realització d' activitats extraescolars (educació 
no formal de l' AMPA i Pla Educatiu d' Entorn) se segueixin els mateixos criteris   
establerts  en el PLC. 
+Vetllar que els responsables d' aquestes activitats s' adrecin sempre en català a 
l'alumnat en general i procurar que a nivell individual també sigui així.  
    
2.4.1.6.3. Contractació d’activitats extraescolars a les empreses 

 
  Linies de treball: 

+Vetllar perquè en les condicions de contractació de les activitats  extraescolars es 
garanteixi l’ús de la llengua catalana (cases de colònies, transports , sortides, etc). 
 
 
 
2.4.1.7. Llengua i entorn 
 
El centre participa des del curs 07/08 en el Pla Educatiu d' Entorn amb la 
coordinació de les diferents entitats que hi intervenen.  
+Realitzar un seguiment periòdic a través de la Comissió de PEE per tal de garantir 
la continuïtat i la coherència educativa en temes com l' ús de la llengua catalana, 
interculturalitat i  cohesió social.       

  
2.4.2. Plurilingüisme al centre educatiu 

2.4.2.1. Actituds lingüístiques 
 

  Línies de treball: 
+Mostrar una actitud lingüística favorable envers la diversitat de la llengua de 
l'alumnat. 
+Disposar, de ser possible, de programes específics sobre diversitat lingüística, 
interculturalitat i resolució de conflictes que es desenvoluparan de forma transversal 
en les diferents àrees i en les sessions de tutoria de grup. 
 

2.4.2.2. Mediació lingüística (traducció i facilitació) 
+Garantir i facilitar, de ser possible, l'accés a la informació i a la documentació del 
centre en el procés d’acollida de les famílies nouvingudes. 
  

2.4.3. Alumnat nouvingut  
  

Línies de treball: 
+Utilitzar sempre la llengua catalana, des del moment inicial, tant a l'aula d'acollida 
com a l'aula ordinària. 
+Treballar a través de centres d'interès (aspectes personals, escola, família, cos 
humà...) el vocabulari per iniciar-se en el coneixement de la llengua catalana i 
integrar-se en l'àmbit escolar. 
+Prioritzar l'ensenyament a nivell oral i avançar cap a l'assoliment de la llengua 
escrita. 
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2.4.4. Organització dels recursos humans 
 

2.4.4.1. El pla de formació de centre en temes lingüístics 
En funció de les necessitats lingüístiques i didàctiques del centre es planificarà la 
formació del professorat per a aportar eines i estratègies metodològiques que 
promoguin la millora dels processos d’ensenyament aprenentatge.  
  

2.4.5. Organització de la programació curricular 
 

2.4.5.1. Coordinació cicles i nivells 
+Coordinar entre cicles i nivells l’ organització dels continguts entre català i castellà. 
+Procurar que hi hagi una coordinació amb la llengua estrangera per tal de millorar 
l'organització de la programació curricular. 
 
2.4.5.2. Estructures lingüístiques comunes 
+Programar aquests continguts a partir de la programació de nivell de les dues 
àrees (llengua catalana i castellana). 
+Treballar aquests continguts exclusivament des de l'àrea de llengua catalana. 
 
 

 
  

2.4.6. Biblioteca escolar 
 

Línies de treball: 

+Fomentar la biblioteca escolar, a través de la biblioteca d'aula fent un procés d'assoliment 
de la comprensió lectora, treball de vocabulari, préstec de llibres,....a partir de l'hora 
setmanal de biblioteca i d’altres activitats. 
+Tenir en compte, per a les àrees generals, un tractament preferent pel material editat en 
llengua catalana, quan sigui possible; però també tenir en compte les llengües curriculars i 
la diversitat lingüística de l' alumnat. 
+Utilitzar, en funció de les necessitats del centre, la biblioteca escolar com a espai específic 
de lectura, recerca... 

 
2.4.6.1. Accés i ús de la informació 
+Elaborar activitats relacionades amb l'accés a la informació per tal que l'alumnat adquireixi 
habilitats i destreses relacionades amb l'ús d'aquesta. 

 
2.4.6.2. Pla de lectura de centre 
+Plantejar diferents activitats relacionades amb la lectura promogudes per  iniciativa del 
professorat a nivell de cicles, per tal que l'alumnat pugui comprendre i gaudir de la lectura. 
+Implicar les famílies en la realització d'aquest pla de lectura. 

 
2.4.7. Projecció del centre 
 

2.4.7.1. Pàgina web del centre 
+Oferir informació sobre la nostra escola (activitats, sortides, fotografies, serveis, 
funcionament i normes). 
+Utilitzar les diferents llengües d'aprenentatge del centre. 
 

 
2.4.7.2. Exposicions 
Actualment, el centre no disposa de les infraestructures ni dels recursos adequats per la 
realització d'exposicions. D'altra banda, es considera que l’organització d’aquest tipus 
d’activitat pot contribuir a la cohesió de la comunitat educativa i per tant, no es descarta la 
possibilitat de realitzar-la en el futur, ja sigui al centre o en altres espais cívics. 
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3. Concreció operativa del projecte  

 

ÀMBIT DEL 
PROJECTE 

OBJECTIUS 
GENERALS 

OBJECTIUS 
PRIORITZATS 

ACTIVITATS-ÒRGAN DE SEGUIMENT 
 

-La llengua vehicle 
de comunicació i de 
convivència: 
-Educació no formal: 

-Establir pautes d’ús de 
la llengua catalana per 
a totes les persones 
membres de la 
comunitat educativa 

-Fomentar i estimular l’ús 
de la llengua catalana en 
tots els àmbits escolars 
(de forma especial en els 
serveis del centre, 
activitats extraescolars, 
activitats del Pla d’Entorn i 
la contractació d’activitats 
complementàries). 

-Recordatori d’aquests criteris en l’inici de curs. 
-Seguiment: Reunions de la direcció amb els 
representants dels diferents àmbits del centre. 
 

-Ensenyament-
aprenentatge de la 
llengua catalana: 

-Elaborar línies de 
tractament metodològic 
de les llengües tenint 
en compte el context 
sociolingüístic. 
 
-Conèixer i utilitzar 
correctament la llengua 
catalana, tant oralment 
com per escrit, 
emprant-la normalment 
com a llengua 
vehicular i 
d’aprenentatge. 

-Estimular amb mesures 
metodològiques i 
organitzatives 
l’ensenyament/aprenentat
ge de l’expressió i 
comprensió oral. 
-Reforçar 
l’ensenyament/aprenentat
ge de la llengua oral 
mitjançant l’acord de 
l’equip de mestres. 
-Consolidar el domini 
col·loquial de la llengua 
oral en àmbits lectius i no 
lectius. 
-Participar en  un curs de 
formació sobre expressió i 
comprensió oral. 

-Elaboració de línies metodològiques de comprensió 
oral i expressió oral. 
-Organització del treball en ½ grup. 
-Seguiment: En les reunions de cicle 
-Seguiment: Mitjançant la confecció dels horaris del 
centre. 
-Establiment de criteris perquè en la programació de les 
unitats didàctiques de les àrees de llengua, s’eviti la 
repetició d’elements comuns entre les llengües. 

-Altres llengües-
Aprenentatge de la 
llengua estrangera: 

-Elaborar línies de 
tractament metodològic 
de les llengües, tenint 
en compte el context 
sociolingüístic. 

-Consolidar la metodologia 
del projecte d’innovació en 
llengües estrangeres. 
 

-Convocatòria de reunions regulars de l’equip de 
professors/es de la llengua estrangera. 
-Seguiment: Cap d’Estudis. 

-El català, llengua 
vertebradora d’un 
projecte plurilingüe: 

-Fixar criteris perquè 
l’alumnat nouvingut 
pugui iniciar o 
continuar 
l’aprenentatge de la 
llengua dins de 
diferents activitats 
programades per a la 
seva acollida i atenció 
individualitzada 

-Preveure l’acollida 
individualitzada de 
l’alumnat nouvingut. 
Aplicació del protocol-guia. 
-Aplicar mesures per al 
foment de la 
multiculturalitat i 
plurilingüisme. 
 
-Valoració i reconeixement 
de la llengua d’origen de 
l’alumnat. 
-Regularitzar els plans 
individuals de treball de 
l’alumnat nouvingut. 

-Aplicació del protocol per a l’acollida de l’alumnat 
nouvingut. 
-Seguiment: Tutor/a de l’alumne/a i coordinador/a LIC. 
-Programació d’activitats per al foment de la 
multiculturalitat i plurilingüisme.  
-Recuperació de la Gimkana de les llengües. 
-Presentació i proposta per part del coordinador/a LIC. 
-Dinamització per part del coordinador/a LIC. 

-Organització i 
gestió. 
-Organització de la 
programació 
curricular:  

-Consolidar la llengua 
catalana com eix 
vertebrador d’un 
projecte plurilingüe. 

-Coordinar entre cicles i 
nivells l’organització dels 
continguts entre el català i 
el castellà, així com el 
procés de lectoescriptura. 
-Continuar el 
desenvolupament del 
projecte de coeducació a 
ed. Infantil incidint en la 
cura dels usos lingüístics 
en relació a les diferències 
de gènere. 
-Integrar en els continguts 
d’aprenentatge una 
perspectiva de gènere 
igualitària i sense 
discriminació. 
 

-Programació de les unitats didàctiques de CI i CM de 
l’àrea de llengua amb l’apartat específic destinat al 
tractament de les Estructures Lingüístiques comunes. 
-Seguiment: Al llarg del curs per part dels coordinadors 
de cicle. 
 
-Programació del segon curs del projecte de coeducació 
Seguiment: Comissió del projecte. 

-Organització i 
gestió: 
-La biblioteca 
escolar: 

-Consolidar la llengua 
catalana com eix 
vertebrador d’un 
projecte plurilingüe. 

-Potenciar la lectura i la 
biblioteca escolar. 
 

-Creació del grup de treball de biblioteca. 
-Desenvolupament de les propostes suggerides en 
l’anterior curs 07-08. 
Seguiment: Cap d’Estudis. 

-Ensenyament-
aprenentatge de la 
llengua catalana: 

-Consolidar la llengua 
catalana com eix 
vertebrador d’un 
projecte plurilingüe. 

-Tenir en compte l’ús de la 
llengua dintre dels criteris 

d’avaluació de l’alumnat. 
  

-Observació dels usos de llengua coloquial de l’alumnat 
i fomentar el seu ús. 
-Seguiment: tot el professorat 
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ANNEX 1 

 
PROPOSTA D’ACTIVITATS PER A REFORÇAR  LES 

DIFERENTS COMPETÈNCIES  LINGÜÍSTIQUES: 
(Apartat d’atenció a la diversitat) 

 
 

+Llengua oral: exercitació de l’expressió oral amb la narració de fets i historietes, la 
descripció d’elements i situacions, l’explicació de vivències, la descripció de persones, 
elements i situacions, l’expressió de desigs i sentiments…; lectura expressiva per part del 
mestre/a de contes i narracions; realització de converses interactives, fent un èmfasi 
especial en l’estructuració de les idees, la correcció fonètica i sintàctica…  
 
 
+Lectura i escriptura: realització de diferents tipus de lectura (en veu alta, silenciosa, 
individual, en grup…); realització de lectures expressives per part del mestre/a; anticipació 
de continguts; treball de l’entonació, el ritme i la dicció…; reescriptura de textos (compleció 
de buits d’un text, confecció de paraules a partir de lletres, i de frases a partir de paraules, 
etc.) 
 
 
+Comprensió lectora: activitats de descodificació i de percepció per eixamplar el camp 
visual, desenvolupar la discriminació i l’agilitat mental…; ús de textos diversos (llibres de 
text, revistes, diaris, mitjans informàtics…) de diferents àrees; treball abans de la lectura 
(objectius, formulació d’hipòtesis a partir de títols, imatges…), durant la lectura (lèxic, relació 
entre paràgrafs…) i després de la lectura (comprensió inferencial i crítica)…  
 
 

+Expressió escrita: realització de produccions de contextos diversos (diferents 
àrees i diferents tipus de textos); sistematització dels processos d’elaboració - 
contextualització (finalitat, extensió, llenguatge…), planificació (idees, estructura, 
recursos…), textualització (exemples, complementació, organització…) i revisió 
(idees, coherència, correcció lingüística, etc). 
 
 
 
Desembre de 2018 
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