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 PRESENTACIÓ DEL DOCUMENT 

El present projecte lingüístic, d’ara en davant PL, és fruit d’un procés de             

reflexió del tractament de les diverses llengües a l’escola Els pins.  

El PL forma part del projecte educatiu del nostre centre, d’ara en endavant             

PEC, i en la seva elaboració s’ha tingut present el marc legal, la diagnosi de               

la realitat de l’escola i s’han consultat els documents oficials i els arxius del              

centre. 

El PL regula l’ús de les llengües en els diferents àmbits del centre, defineix el               

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

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

És un instrument que vol vincular famílies, alumnat, professorat i personal no            

docent del centre respecte al mateix objectiu comú: 

Preparar a l’alumnat per afrontar els reptes de la societat plurilíngüe i            

intercultural que li és pròpia, 

● Assolint la competència plena en català, la llengua pròpia de          

Catalunya. 

● Assolint la competència plena del castellà, llengua oficial de l’Estat          

espanyol. 

● Coneixement de l’anglès com a usuari. 

Entenem que aprendre dues llengües amb competència plena a primària, és           

una oportunitat que obre les portes a desenvolupar-se en una societat plural i             

oberta a altres cultures. 

El pla anual de centre reflectirà i explicitarà els objectius derivats d’aquest PL             

que seran  avaluats en la memòria anual. 

Un cop aprovat en el claustre com a document bàsic del centre, no s’ha de               

donar per conclòs, sinó que ha de ser avaluat i modificat en el transcurs del               
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temps, en funció dels grups humans que el componen, les condicions           

materials de cada època i la variabilitat dels lligams socials i institucionals. En             

principi la validesa d’aquest document, com a part del projecte educatiu, té            

una vigència lligada al PEC, tot i això es fixa per un període de 4/8 anys,                

moment en el qual caldrà fer-ne una revisió i avaluació. Sempre i quan les              

circumstàncies esmentades en el paràgraf anterior no facin necessària una          

actualització prèvia al termini de validesa.  

 

1. CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC 

1.1 Alumnat 

La composició sociolingüística de l’alumnat de l’escola Els pins és majoritàriament           

la d’un alumnat que té com a primera llengua el castellà. Essent en un 79% dels                

casos, la llengua materna i familiar. La resta de la població que atén l’escola, el               

21% tenen com a llengua materna el català. Darrerament han entrat famílies amb             

llengües maternes caucàsiques 

Habitualment el castellà és la llengua d’ús i comunicació entre l’alumnat. 

1.2 Entorn 

L’escola està situada al districte d’Horta-Guinardó, concretament al barri de          

Montbau de Barcelona. Es tracta d’un barri amb un nivell sòcio-econòmic mig i baix. 

El barri de Montbau ha estat durant la dècada dels 60, un barri que acollia               

immigrants de la resta de l’estat espanyol. En fer una anàlisi de la composició              

actual de les famílies, crida molt l’atenció que molts dels progenitors dels nostres             

alumnes són immigrants de la resta de l’estat de segona  generació. 

La majoria dels nouvinguts a l’escola procedeixen d’Amèrica llatina i tots tenen            

coneixement del castellà. D’aquests, una minoria són fills/es de doctorands de la            

Universitat de Barcelona situada dintre del Recinte Mundet.  
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L’escola està ubicada a una zona de serveis educatius, dintre del Recinte Mundet,             

espai que comparteix amb l’escola bressol Arboç, l’Institut Anna Gironella, l’escola           

d’E.E La Ginesta, i les universitats de Pedagogia, Psicologia i Magisteri. Disposa de             

zones verdes i serveis esportius propers. 

La majoria de la població del barri és castellanoparlant, així doncs, l’alumnat en el              

seu entorn més immediat, el barri, no té necessitat de fer ús del català              

habitualment.  

 

2. TRACTAMENT DE LES LLENGÜES 

A l’escola Els pins es treballen tres llengües: la catalana, la castellana i             

l’anglesa, per tal d’ajudar als alumnes a ser competents en les tres llengües a              

l’hora de comunicar-se oralment i per escrit. 

El present PL es fonamenta amb:  

● La transversalitat de la competència lingüística 

● La transferència de coneixements entre les llengües que s’aprenen, donant          

un valor positiu al plurilingïsme 

 

2.1 La llengua catalana, llengua vehicular i d'aprenentatge 

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

tant, és la llengua vehicular de les diferents activitats d’aprenentatge del centre en             

horari escolar i extraescolar. La llengua, vehicle de comunicació i de convivència  

La llengua és un instrument privilegiat de comunicació que està present en            

qualsevol activitat humana de relació, afavoreix la formació d’un pensament          

clar i organitzat i és el medi primordial per al coneixement de la realitat. En               

conseqüència la llengua tindrà una doble vessant dins de l’escola, d’una           

banda serà l’instrument d’aprenentatge de les altres àrees i hi estarà present            

en tot moment; de l’altra tindrà els seus propis continguts com a àrea. 
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La llengua d’aprenentatge i de comunicació en tota l’etapa d’educació infantil           

i d’educació primària és el català, i l’escola crea i fomenta situacions d'ús             

d’aquesta llengua.  

Vetllem perquè la llengua catalana no quedi limitada a una llengua           

exclusivament d’aprenentatge i per tant busquem dinamitzar l’ús del català en           

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

Això vol dir que tot el professorat i la resta del personal de l’escola, des de                

totes les àrees s’impliquen i són responsables del desenvolupament de les           

capacitats comunicatives de l’alumnat. 

L’escola ha engegat diferents accions per fer que el català vagi més enllà             

dels aprenentatges i sigui una font de descobriment, d’emocions i de           

relacions.  

2.1.1 L’aprenentatge de la llengua catalana 

Atès que el nostre alumnat en el seu àmbit familiar i en el seu entorn utilitza                

bàsicament el castellà, l’ús del català queda força reduït a l’escola. L’escola            

ha de plantejar l’aprenentatge del català com a llengua vehicular, partint de la             

metodologia de la immersió. 

L’escola pren el compromís per tal d’unificar, ampliar i sistematitzar          

estratègies des d’educació infantil fins a sisè en l’ús del català com a llengua              

de creixement personal i emocional, que va més enllà de la consideració de             

llengua d’aprenentatges i escolar. Volem aconseguir que, en acabar         

l’ensenyament obligatori, tot l’alumnat tingui un bon coneixement de les          

llengües que s’aprenen a l’escola. 

2.1.1.1 Llengua oral 

Un bon domini de l’expressió i comprensió oral és bàsic per saber-se            

expressar i comunicar de forma raonada i coherent.  
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L’escola Els pins vol donar un impuls al treball de la llengua oral, cal aprendre               

a parlar amb correcció, escoltar amb una actitud activa, exposar i dialogar per             

a ser bons comunicadors orals. S’utilitzaran diverses modalitats d’ús del          

llenguatge oral: entrevista, conversa, conferències, dramatització... per       

promoure l’adquisició correcta de la llengua oral.  

S’ha adaptat diferents estratègies per dur a terme la millora de la llengua oral:              

el treball per projectes a infantil i primària, incorporant-hi a l’horari escolar un             

espai per a facilitar la recerca i posada en comú, així com comunicar els              

resultats del treball dins l’aula i a altres cursos mitjançant conferències, relats            

de contes a altres grups classe, representació d’obres de teatre... 

 

2.1.1.2 Llengua escrita 

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

l’ensenyament obligatori formar lectors/es i escriptors/es competents. Per        

aconseguir aquest objectiu de funcionalitat de la llengua, s’apliquen les          

orientacions que dóna el currículum i es planifiquen activitats de lectura i            

escriptura que tenen en compte les necessitats comunicatives de l’alumnat a           

cada nivell educatiu.  

En l’ensenyament de la lectura i l’escriptura se segueix un enfocament           

metodològic, constructivista, analític i global, i es té present que és un procés             

complex que cal abordar des de totes les àrees del currículum d’infantil i de              

primària. S’utilitzen situacions quotidianes per fer aprenentatges funcionals i         

apassionats. Es treballa majoritàriament a classe en gran grup,         

individualment i es reforcen a través de tallers interclasse, en funció de les             

necessitats dels grups. 
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2.1.1.3 Relació llengua oral i llengua escrita 

Es duu a terme un plantejament integrat de l’adquisició de les habilitats            

lingüístiques, la relació que s’ha d’establir entre la llengua oral i la llengua             

escrita ha de ser recíproca. Es planifiquen activitats on s’utilitza la llengua            

oral i la llengua escrita com a suport per analitzar, reflexionar i millorar el              

propi coneixement. Les activitats que tenen en compte aquest plantejament          

permeten processar la informació i comunicar-la de manera més adient i           

eficaç. 

2.1.1.4 La llengua en les diverses àrees 

L’aprenentatge de la llengua és responsabilitat de tot el professorat en totes            

les àrees. Per tal que l’alumnat assoleixi el nivell d’expressió i comprensió en             

català concretats en els criteris del projecte lingüístic de centre, l’equip           

docent aplica a l’aula metodologies i recursos que estimulin l’ús de           

l’expressió oral i escrita en català. 

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

La diversitat lingüística present a les aules del centre s’aprofita per fer            

activitats relacionades amb el currículum. Es valora el país de procedència i            

la seva cultura com a lligam motivador per a l’acollida i la integració de              

l’alumne al grup i en l’àmbit escolar i es treballen elements propis de la              

cultura de procedència: com poden ser cançons, costums i tradicions o           

receptes de cuina. 

Des de l’escola es vetlla també, per tal que s’apliquin estratègies didàctiques            

i mesures organitzatives per tal d’aconseguir que l’alumnat nouvingut rebi          

una bona acollida al centre i una atenció lingüística de qualitat, de manera             

que se li faciliti l’accés al català en les millors condicions possibles. 

L’escola disposa d’un pla d’acollida, aprovat pel consell escolar el 4 de març             

de 2004. Aquest document ofereix el conjunt d’actuacions i mesures          
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organitzatives i curriculars que l’escola aplica per tal de facilitar la           

incorporació de l’alumnat nouvingut, de fora de Catalunya. Aquest document          

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

de l’alumnat que arriba al centre sense conèixer la llengua catalana. S’han            

establert mecanismes d’avaluació del compliment dels objectius del pla         

d’acollida i per actualitzar-lo en funció dels canvis que es puguin produir en la              

vida del centre. 

El pla d’acollida, d’ara en endavant PA, és un recurs que proporciona a la              

l’alumnat nouvingut: 

● Una atenció individualitzada, adequada a les seves necessitats i als          

seus progressos lingüístics, sense perdre el contacte amb la resta del           

grup classe.  

● El foment entre tot l’alumnat del coneixement de les diferents cultures,           

del respecte  a la diversitat, el diàleg i la convivència. 

● La potenciació de la participació de l’alumnat nouvingut en les          

activitats del centre ordinàries, extraescolars i complementàries. 

 

Les funcions de la responsable de portar a terme el PA, (mestra especialista             

d’educació especial) són: 

● Coordinar-se amb el servei d’interpretació/ orientació i fer de mediador          

entre el centre i la família. 

● Elaborar avaluacions inicials i col·laborar en l’elaboració d’adaptacions        

curriculars. 

● Gestionar els recursos específics per a cada alumne/a. 
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● Aplicar metodologies i estratègies d’immersió lingüística i d’inclusió        

social. 

● Promoure la integració de l’alumnat nouvingut al seu grup de          

referència. 

● Col·laborar en la sensibilització i introducció de l’educació intercultural         

(diversitat d’orígens i/o de formes culturals)  al procés  educatiu. 

Les funcions de la coordinadora Lingüística d’educació intercultural i de la           

cohesió social de la zona (LIC) són les que marca la normativa vigent del              

Departament d’Ensenyament. 

2.1.2.5.1 Alumnat que desconeix les dues llengües oficials 

En el cas d’aquells alumnes nouvinguts que desconeixen les dues llengües           

oficials de Catalunya s’apliquen estratègies didàctiques i mesures        

organitzatives a partir dels recursos que disposa el centre, per tal           

d’aconseguir que aquest alumnat rebi una atenció lingüística personalitzada         

de qualitat que permeti l’accés en les millors condicions possibles al           

currículum ordinari. S’elabora una programació individualitzada adequada als        

seus coneixements, segons el PA del centre.. 

És el responsable d’EE qui ha de col·laborar amb la resta del professorat per              

establir la implementació de metodologies per l’aprenentatge inicial de la          

llengua i per facilitar una instrucció comprensible en totes les àrees.           

S’apliquen criteris clars sobre quin ha de ser el tractament de les llengües             

curriculars pel que fa a la seqüència d’aprenentatge que s’apliquen en funció            

de les possibilitats organitzatives. 

2.1.2.5.2 Alumnat sud-americà de parla hispana 

En el cas d’aquells alumnes de parla hispana que desconeixen el català            

s’aplicaran estratègies didàctiques i mesures organitzatives per tal        
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d’aconseguir que aquest alumnat rebi una acollida al centre i una atenció            

lingüística personalitzada de qualitat que permeti l’accés en les millors          

condicions possibles al currículum ordinari. Es fa una atenció directa des de            

l’aula d’EE per guiar l’organització del currículum personalitzat de l’alumnat i           

s’utilitza la proximitat de les llengües catalana i castellana per facilitar els            

aprenentatges, la comunicació i l’ús de la llengua vehicular des de l’inici de la              

incorporació de l’alumnat nouvingut, segons el PA del centre. 

2.1.2 El català, llengua vertebradora d’un projecte plurilingüe 

2.1.3.1 Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua 

L’escola Els pins organitza la programació curricular i l’avaluació per          

potenciar l’ús del català, així com, també organitza activitats puntuals          

d’incentivació de la llengua fent un seguiment i avaluació. 

L’escola participa en diferents convocatòries de premis literaris, així com a la            

convocatòria de bons lectors, i assisteix a una obra de teatre en català per              

nivell en cada curs escolar. 

2.1.3.2 Informació multimèdia 

La incorporació de les tecnologies de la informació i de la comunicació al             

sistema educatiu respon al desenvolupament de la societat del coneixement          

en l’àmbit formatiu. Des d’aquest punt de vista el centre ha aplicat de manera              

continuada un criteri d’utilització del programari i dels suports digitals que           

produeix, utilitzant la llengua catalana, castellana i l’anglesa. En         

conseqüència, cal que adapti progressivament les eines digitals amb què          

treballa i les utilitzi per elaborar i comunicar informació.  

2.1.3.3 Usos lingüístics 

La complexa situació sociolingüística de la societat catalana fa que el           

professorat hagi de treballar explícitament els usos lingüístics de l’alumnat,          

per tal de fer de la llengua catalana la llengua d’ús habitual a l’escola. La               
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dimensió plurilingüe i intercultural del currículum planteja continguts        

relacionats amb els usos socials en un context multilingüe com és el de             

Catalunya. 

2.1.3.4 Diversitat lingüística del centre i de la societat en el currículum 

Per formar parlants plurilingües cal l’assoliment de la competència plena en           

castellà i en català, la llengua pròpia de Catalunya, com a garantia que             

l’escola proporciona als alumnes la competència que els cal per tenir les            

mateixes oportunitats; també el respecte per la diversitat lingüística i el desig            

d’aprendre altres llengües i cultures, en el nostre cas l’anglesa.  

2.2 La llengua castellana 

2.2.1 L’aprenentatge de la llengua castellana 

Majoritàriament, els nostres alumnes tenen un coneixement i domini oral de           

la llengua castellana. És per això que parlem de sistematització de           

l’aprenentatge i no pas d’introducció de la llengua castellana. 

A educació infantil la llengua castellana està present en les converses entre            

infants. Des de les aules es procura donar un bon model del castellà en              

activitats puntuals, com la lectura d’un conte, un poema o una cançó. 

A primària es fa dues hores setmanals, per cada un dels cicles. Es comença              

la sistematització de l’ensenyament oral de la llengua castellana a primer           

curs de cicle inicial de primària amb dues hores setmanals. Al primer curs de              

cicle inicial es va incorporant progressivament l’accés de la llengua escrita           

remarcant les diferències pròpies d’aquesta llengua per tal que en acabar la            

primària estigui assolit un dels objectiu finals de l’etapa: Conèixer la llengua            

castellana a nivell oral i escrit de manera que pugui utilitzar-la apropiadament            

com a font d’informació i vehicle d’expressió. 

El centre assegura una distribució progressiva del currículum de llengua          

castellana al llarg de l’etapa i estableix criteris que permetin reforçar i no             
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repetir continguts i estructures comunes que s’han programat en el          

currículum de llengua catalana, assegurant la continuïtat i la coherència          

metodològica entre el que es fa en català i el que es fa en castellà. L’objectiu                

final és que l’alumnat tingui un bon nivell de comunicació amb la llengua             

castellana. 

2.2.1.1 Llengua oral 

L’escola té present que l’enfocament emprat en l’aprenentatge i ús de la            

llengua castellana inclou activitats perquè l’alumnat adquireixi habilitats        

lingüístiques en la competència oral i es treballen les diverses modalitats de            

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

2.2.1.2 Llengua escrita 

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

de l’ensenyament obligatori es formin lectors/es i escriptors/es competents.         

Per assolir aquest objectiu s’apliquen les orientacions del currículum i es           

planifiquen activitats de lectura i escriptura que tenen en compte les           

necessitats comunicatives que té l’alumnat en els diversos nivells. Tot això es            

fa de manera coordinada amb l’assignatura de llengua catalana per tal           

d’aprofitar-ne les transferències. 

2.2.1.3 Activitats d’ús 

El centre potencia la presència dels recursos TAC i audiovisuals en           

l’aprenentatge de la llengua castellana com a mitjà d’accés a material divers            

per atendre els diferents estils i ritmes d’aprenentatge de l’alumnat . 

2.2.1.4 Castellà a les àrees no lingüístiques 

El castellà no té cap presència en els blocs de continguts curriculars d’àrees             

no lingüístiques.  
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2.3 Altres llengües 

2.3.1 Llengua estrangera: anglès 

El PEC de l’escola contempla entre altres, el programa de llengües           

estrangeres (PELE) impulsat des del Departament d’Ensenyament. 

En una societat globalitzada cada vegada és més important que els nens i             

nenes aprenguin llengües estrangeres i, d’entre totes les llengües, la que té            

un ús més arrelat al nostre entorn és la llengua anglesa. 

L’aprenentatge d’una llengua estrangera obre tot un ventall d’oportunitats i          

possibilitats a tots nivells. En el món laboral és altament valorat el            

coneixement d’una o més llengües. Però a banda d’això, que potser queda            

molt lluny per als nostres alumnes, només cal pensar en la gent que podem              

arribar a conèixer, els llibres, revistes i diaris que podem llegir, les cançons,             

pel·lícules i programes de televisió que podem entendre o les pàgines web,            

blocs i vídeos que podem visitar, dominant una llengua estrangera. 

L’escola Els pins, ha planificat i executat amb èxit l’avançament de           

l’ensenyament de la llengua anglesa a P3 seguint una metodologia pròpia de            

l’etapa d’educació infantil. Es vetlla perquè qui s’encarregui de dur a terme            

les classes tingui la competència lingüística necessària i la formació          

específica per a dur-les a terme. 

Des del curs 2007-2008 l’escola ha anat introduint gradualment l’anglès en           

blocs de continguts curriculars de les àrees no lingüístiques. En el           

2010-2011, es va completar la introducció de l’anglès quedant com a definitiu            

que en el cicle inicial, una part de l’àrea de matemàtiques, la geometria, es              

feia en llengua anglesa. En el cicle mitjà l’àrea de plàstica es feia en llengua               

anglesa i al cicle superior es feia part de l’àrea del coneixement del medi en               

anglès. Actualment i després de la revisió i avaluació dels resultats, s’ha            

optat per fer educació física en anglès als cursos de primer i tercer, plàstica              
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en anglès als cursos de segon i quart i seguir amb alguns blocs de continguts               

del currículum de l’àrea del coneixement del medi en anglès, a cicle superior. 

En la programació d’aquesta opció s’utilitza la metodologia pròpia de l’àrea i            

s’inclou el suport lingüístic necessari per tal de facilitar la realització de les             

tasques i assegurar l’aprenentatge dels continguts. Els continguts no es          

treballaran en cap altra llengua. Es vetlla perquè qui du a terme les classes              

tingui la competència lingüística necessària i la formació metodològica de          

l’àrea. 

És important garantir unes hores de contacte de l’alumnat amb l’anglès,           

utilitzant la llengua anglesa com a mitjà per aprendre i no com a llengua a               

aprendre. Aquesta mesura busca reforçar les capacitats comunicatives que         

comporten l’aprenentatge d’una llengua: comprensió i expressió oral i         

comprensió i expressió escrita.  

Per poder portar a terme amb èxit aquest propòsit és imprescindible que la             

plantilla del centre compti amb dos especialistes d’anglès amb la formació i el             

domini d’anglès adequat. Així com, que les tutores i tutors dels cursos de             

primària i l’especialista d’educació física, tinguin un bon nivell de l’anglès per            

compartir la matèria no lingüística amb l’especialista d’anglès.  

2.3.2 Estratègies generals per a l’assoliment de l’objectiu de les         
etapes 

2.3.2.1 Desplegament del currículum 

L’escola Els pins assegura una distribució coherent i progresiva del          

currículum al llarg de cada etapa d’infantil i primària, amb un tractament cíclic             

dels conceptes, variant els contextos d’ús d’acord al moment maduratiu i a            

les necessitats de l’alumnat. S’estableixen criteris per dissenyar situacions         

d’aprenentatge globals en què l’ús motivat i reflexiu d’estratègies         

lingüístiques i comunicatives integrin reptes que requereixen l’ús de l’anglès i           

tinguin una estructura seqüencial de construcció del coneixement.  
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2.3.2.2 Metodologia 

El centre vetlla perquè l’enfocament emprat en l’aprenentatge i ús de l’anglès            

inclogui oportunitats perquè l’alumnat adquireixi habilitats lingüístiques, amb        

especial èmfasi en la competència oral en els primers estadis.  

Es preveuen agrupaments de diversa tipologia (individual, parelles, grups) i          

es fa una reflexió sobre el procés i el resultat final. 

L’escola preveu que l’alumnat pugui gaudir d’estones de conversa en petit           

grup, amb una persona externa al centre que tan sols es comunica amb             

l’alumnat en llengua anglesa. Aquesta persona reforça l’anglès oral durant les           

hores d'anglès dels infants, sempre i quan l’organització horària ho permeti.           

En el cas que aquesta persona no estigui subvencionada per l’Estat o la             

Generalitat, els pares es fan càrrec de les despeses mitjançant una quota al             

mes. 

La metodologia utilitzada ha de contribuir al desenvolupament cognitiu de          

l’alumnat, ajudar-lo a esdevenir progressivament autònom per continuar        

aprenent i facilitar que aprengui a treballar en col·laboració, tot respectant la            

diferència en els ritmes d’aprenentatege i les dificultats que es puguin           

observar dels diferents alumnes. 

2.3.2.3 Materials didàctics per a l’aprenentatge de la llengua anglesa 

L’escola estableix uns criteris de coherència i continuïtat metodològica per a           

la tria de materials didàctics i vetlla per donar oportunitats a l’alumnat per a              

l’accés a recursos addicionals variats que afavoreixin l’atenció a la diversitat.           

Disposa també d’una ludoteca amb material de joc i una àmplia biblioteca,            

per a reforçar el treball de llenguatge oral en anglès. També de material de              

lectura en préstec per als més grans. 

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

servir i es preveuen materials que serveixin d’ampliació dels coneixements. 
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2.3.2.4 Recursos tecnològics per a l’aprenentatge de la llengua anglesa 

L’escola entén que la utilització dels recursos tecnològics permet atendre la           

diversitat de l’alumnat i n’explora noves possibilitats. Es disposa de la           

presència de recursos TIC i TAC (mitjans audiovisuals) en l’aprenentatge de           

l’anglès. Aquests recursos s’utilitzen com a mitjà d’accés a material divers,           

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

vàlua afegida que aquestes eines tenen en el desenvolupament d’estratègies          

per al tractament de la informació, per diversificar els models lingüístics           

presents a l’aula i per la difusió dels resultats en les tasques d’aprenentatge. 

2.3.2.5 L’ús de la llengua anglesa a l’aula 

L’aula d’anglès és un espai d’immersió en la llengua d’aprenentatge,          

entenent que aquest espai és la millor garantia per oferir oportunitats d’ús            

real i de contacte amb la llengua anglesa.  

L’escola té un bloc per a l’àrea d’anglès, on els professorat penja material,             

recursos i enllaços que reforcen el currículum de cada nivell educatiu. En            

algunes ocasions es penja també petites mostres del treball a l’aula amb            

l’alumnat. 

També es potencia l’oferta per part de l’AMPA, d’anglès extraescolars un dia            

a la setmana on hi ha un elevat percentatge de famílies que hi participen. 

2.4 Avaluació i materials 

2.4.1 Avaluació del coneixement de les llengües 

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

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

processos d’aprenentatge, el nivell de la competència comunicativa        

lingüística i audiovisual, l’avaluació de la gestió del currículum i dels           

mecanismes de coordinació entre el professorat. 
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Existeixen criteris consensuats en relació amb les diferents fases del procés           

d’avaluació que s’apliquen però caldrà actualitzar-los d’acord amb les noves          

orientacions curriculars.  

S’avaluen els processos d’aprenentatge i l’ús de la llengua relacionats amb la            

competència comunicativa. Els instruments d’avaluació són diversos i        

s’apliquen en diferents moments del procés aprenentatge. Els resultats de          

l’avaluació són un element més a l’hora d’atendre a la diversitat de l’alumnat. 

Instruments d’avaluació: 

● Seguiment diari del professorat, de cada l’alumne/a mitjançant les         

tasques diàries, els deures escolars, controls… 

● Proves internes de primer a cinquè que mesuren el nivell de           

comprensió lectora, ortografia i rapidesa lectora de català i castellà          

(Proves Canals) 

● Proves internes de 2n a 6è que avaluen les dificultats de comprensió            

lectora amb diferents tipologies de textos escrits  (PCL - FORUM). 

● Proves externes a 3r i a 6è que mesuren també el nivell de             

comprensió lectora, ortografia,  rapidesa lectora i l’expressió escrita. 

● Reunions d’avaluació on es comenten els resultats de cada alumne i           

es prenen decisions de reforç o ampliació. 

● Participació en el programa BINDING a primer de primària, on es fa un             

entrenament de la lectura tres dies a la setmana i un dia des de casa.               

Els Alumnes que ho necessiten fan quatre sessions a casa. Amb un            

seguiment extern de la Universitat de Barcelona, molt acurat i          

constant, de l’evolució dels infants al llarg del curs. Materials didàctics 

S’apliquen criteris compartits per a la selecció dels llibres de text i de lectura,              

i per a l’adaptació i/o creació de materials didàctics per atendre la diversitat             
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de necessitats d’aprenentatge i per als materials que es consideren          

complementaris (diccionaris, textos reals, quaderns de reforç i d’ampliació,         

recursos TIC...)  

2.4.2 Coordinació, coherència i continuïtat  

Per tal de garantir la coherència educativa es disposa d’un espai per poder             

coordinar i consensuar els principis metodològics i acordar els usos          

lingüístics. Així mateix, també es contempla el traspàs de la informació           

referent a les característiques de l’alumnat i els coneixements del grup           

classe.  

El centre disposa de documents que concreten aspectes didàctics i          

organitzatius. Les reunions de coordinació de cicle i intercicles estan          

planificades d’una manera sistemàtica i s’organitzen per tractar temes         

concrets. Els criteris d’avaluació estan revisats conjuntament per tot l’equip          

docent.  

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

ha un canvi d’ensenyant, de cicle o d’etapa. Hi ha coordinació amb els             

centres de secundària que reben alumnes de la nostra escola i les escoles             

bressol d’on procedeixen els nostres infants. 

2.4.3 Atenció de la diversitat 

El centre ha definit els mecanismes organitzatius, curriculars i pedagògics per           

a atendre la diversitat de necessitats i ritmes d’aprenentatge de l’alumnat,           

d’acord  amb les orientacions del Departament d’Ensenyament.  

Els mecanismes per a assolir aquests objectius, els quals fan referència a            

l’adaptació del currículum, als aspectes organitzatius i a les orientacions          

metodològiques, queden explicitats en el PEC: plans individuals, racons,         

espai de creació literària i treball individual a educació infantil, atenció           

individualitzada, reforços, tutories, pla d’acció tutorial. 
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2.5 Organització i gestió 

2.5.1 Organització dels usos lingüístics  

2.5.1.1 Llengua del centre 

El català com a llengua pròpia de Catalunya, és el vehicle d’expressió normal             

en totes les activitats docents i administratives, tant les internes com les de             

projecció externes. 

Els rètols, cartells, murals i l’ambientació en general són en català potenciant            

el seu ús. 

La direcció del centre vetlla perquè la llengua catalana sigui el vehicle            

d’expressió normal en les reunions del claustre i del consell escolar i de les              

comunicacions escola-famílies. 

La llengua catalana és el vehicle d’expressió normal en qualsevol de les            

activitats internes del centre especialment d’aquelles on els alumnes estan          

presents. Es tindrà cura especial en que les relacions entre el professorat i la              

resta de personal del centre siguin en català, sobretot davant de l’alumnat. 

Per tal de vetllar pel coneixement de l’entorn social i cultural immediat i, en              

especial de la llengua, la història, la geografia, la cultura i la realitat social              

catalanes, el centre participa i col·labora en activitats internes i externes que            

fomentin l’ús de la llengua i la cultura catalana. 

2.5.1.2 Documents de centre 

Els documents oficials de centre: projecte educatiu de centre, normes          

d’organització i funcionament del centre i la programació general anual; pel           

que fa als continguts referits a la llengua catalana, s’han de revisar i             

actualitzar amb regularitat i cal tenir-los en compte en totes les actuacions. 
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2.5.1.3 Ús no sexista del llenguatge 

En tots els documents del centre es tenen en compte els criteris d’utilització             

d’un llenguatge no sexista ni androcèntric. 

2.5.1.4 Comunicació externa 

La llengua catalana serà el vehicle d’expressió normal en totes les reunions i             

actes de la comunitat educativa (reunions de pares, entrevistes, etc.).  

El centre tindrà una participació activa en les activitats culturals que           

organitzen les diferents entitats culturals del barri per tal d’incentivar l’ús de la             

llengua (intercanvi amb la gent gran i contes, teatre, Jocs Florals municipals,            

etc.). 

Per tal d’oferir i potenciar una imatge del centre coherent amb el seu projecte              

lingüístic, en qualsevol de les manifestacions públiques externes on el          

professorat o l’alumnat del centre hi siguin presents, s’utilitzarà la llengua           

catalana. 

Com a centre depenent de l’Administració educativa de Catalunya, el          

professorat tindrà especial cura en la utilització de la llengua catalana en les             

seves relacions externes amb la resta de membres de les altres entitats            

públiques, tant del Departament d’Ensenyament com de l’Administració local. 

2.5.1.5 Llengua de relació amb famílies 

Segons l’article 20.2 de la Llei de política lingüística, l’escola ha fet del català              

la seva llengua de treball i de projecció interna i externa. El desconeixement             

del català per part d’algunes famílies no ha de suposar que quedin excloses             

de les activitats del centre, però tampoc comporta una renuncia a l’ús de la              

llengua catalana. 
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2.5.1.6 Educació no formal 

2.5.1.6.1 Serveis d’educació no formal 

En la realització dels serveis d’educació no formal al centre (servei d’acollida            

matinal, menjador escolar extraescolars...) els adults responsables de        

l’activitat s’han d’adreçar sempre en català a l’alumnat, vetllant per tal que la             

comunicació de l’alumnat sigui també en català. Per aconseguir-ho s’ha de           

garantir la coordinació del centre amb les persones que duen a terme            

aquestes activitats per fer-los coneixedores de les orientacions i propostes          

del centre pel que fa al català com a llengua d’ús i al tractament de la                

diversitat lingüística. 

2.5.1.6.2 Activitats extraescolars  

Els responsables de les activitats extraescolars organitzades per l’AMPA         

s’han d’adreçar a l’alumnat en català tant en les situacions formals com amb             

les informals i han de vetllar per tal que la comunicació de l’alumnat sigui              

també en català seguint els criteris establerts en aquest projecte lingüístic,           

excepte l’activitat d’anglès. Per aconseguir-ho cal garantir la coordinació del          

centre educatiu amb les persones que duen a terme aquestes activitats per            

fer-los coneixedores de les orientacions i propostes del centre pel que fa al             

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

2.5.2 Plurilingüisme al centre educatiu 

2.5.2.1 Actituds lingüístiques 

Segons la Declaració universal dels Drets Lingüístics, tothom té dret a ésser            

reconegut com a membre d’una comunitat lingüística i, si s’estableix en el            

territori d’un altra, té el dret i el deure de mantenir-hi una relació d’integració.              

Per aquest motiu l’escola Els pins té en compte la diversitat lingüística de             

l’alumnat i en teu profit, tant per afavorir l’autoestima com per enriquir el             

currículum i les activitats ordinàries del centre. 
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2.5.2.2 Mediació lingüística (traducció i facilitació) 

Cal establir pautes d’ús lingüístic favorables a la llengua catalana per a tots             

els membres de la comunitat educativa i garantir que totes les activitats            

administratives i les comunicacions entre el centre i l’entorn siguin en llengua            

catalana, sense perjudici que s’arbitrin mesures de traducció en el període           

d’acollida de les famílies de l’alumnat nouvingut o que es faciliti           

documentació bilingüe català/castellà o s’atengui oralment en castellà        

aquelles persones que ho demanin. 

En la relació amb l’alumnat nouvingut s’utilitza el català per facilitar el procés             

d’integració. L’escola garanteix, que durant el temps que sigui necessari,          

l’alumnat nouvingut rebi una atenció individualitzada i intensiva per aprendre          

el català. Atenció que es fa amb un enfocament comunicatiu i amb una             

metodologia adequada. 

2.5.3 Organització de la programació curricular 

2.5.3.1 Coordinació cicles i nivells 

A l’hora d’organitzar globalment la programació curricular de les àrees de           

llengües, per tal que respongui a les necessitats de l’alumnat del centre, es             

potenciarà una bona coordinació entre el professorat d’un cicle, entre el           

professorat de diversos cicles i entre el professorat especialista d’anglès. 

2.5.3.2 Estructures lingüístiques comunes 

El treball ben executat de les estructures lingüístiques comunes ajuda a           

assolir els objectius de l’aprenentatge de la llengua catalana, castellana i           

anglesa. L’eix vertebrador de l’ensenyament de llengües de Catalunya gira          

entorn al tractament d’aquestes llengües i en com s’organitza l’aprenentatge          

de les estructures lingüístiques comunes per evitar repetició de continguts i           

atendre l’especificitat dels continguts. 
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2.5.3.3 Biblioteca escolar 

La biblioteca de la nostra escola és un centre de recursos, un espai             

d’aprenentatge i de suport al desenvolupament de les àrees curriculars, on es            

pot trobar informació en diferents suports, que està a l’abast de l’alumnat i del              

professorat. 

La composició del seu fons respon al nivell educatiu de l’alumnat del centre i              

preveu la diversa tipologia dels seus usuaris/es. La llengua dels documents           

és majoritàriament la catalana, però també el fons bibliogràfic té en compte            

les llengües curriculars: castellana i anglesa. 

El fons s’està actualitzant buscant un equilibri entre els materials de ficció i             

els de coneixements. 

La dinamització de la biblioteca comprèn la planificació i el desenvolupament           

de diferents programes, propostes i activitats de foment de la lectura i el pla              

de lectura del centre (maleta viatgera, presència d’escriptors, lliurament a les           

famílies d’una selecció de llibres per edats, l’hora del conte, préstec, carnet            

lector...) 

2.5.3.4 Pla de lectura de centre 

El pla de lectura de centre, d’ara en endavant PLC, és el conjunt d’objectius i               

metodologies per promoure: 

● l’aprenentatge de la lectura entès com una progressió ascendent en          

l’adquisició de la comprensió lectora. 

● l’aprenentatge a través de la lectura, entès com la capacitat de cercar,            

comprendre i assimilar textos amb una finalitat d’adquisició de         

coneixement. 

● el gust per llegir, entès com l’adquisició d’un hàbit basat en el gaudi. 
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● la formació d’usuaris, entesa com l’adquisició de les eines, tècniques i           

metodologies de les diferents formes d’accés a la lectura com a font            

d’informació i de gaudi. 

L’escola Els pins facilita vint minuts de lectura diària a totes les classes de              

primària. En aquesta franja horària l’alumnat escull què llegir: revistes          

educatives, contes, poesia. El professorat també fa lectura amb els nens/es,           

com a model lector. 

El centre educatiu treballa en col·laboració activa amb les famílies i altres            

institucions, com són els serveis educatius, les biblioteques públiques i les           

administracions.  

El PL ha de reconèixer la complexa situació sociolingüística de la societat            

catalana i vetllar perquè el català continuï essent la llengua vehicular i            

d’aprenentatge, a la vegada que hi hagi una presència adequada de les            

altres llengües curriculars i un reconeixement de les de la nova immigració. 

L’escola Els pins disposa d’un PLC, on queden recollides totes les activitats            

d’animació a la lectura a les aules i a la biblioteca. 

2.5.4 Pla de formació de centre en temes lingüístics 

El pla de formació de centre promou activitats de formació d’acord amb el             

seu pla de formació específica com a element que dóna cohesió al treball en              

equip dels docents. Els objectius d’aquest pla vindran determinats per les           

necessitats de formació tant lingüístiques com didàctiques. El centre anirà          

identificant les necessitats de formació i les acordarà en els plans anuals,            

segons les prioritats que s’acordin. 

2.5.5 Projecció del centre  

El centre té una pàgina web i diversos blocs que permeten una comunicació             

fluïda i actualitzada amb tota la comunitat educativa. S’hi pot trobar la            

informació que necessita l’alumnat i les seves famílies: documentació,         
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informació sobre els estudis que es fan al centre, característiques, activitats           

extraescolars, participació en projectes... La pàgina web és en llengua          

catalana tot i que hi pot haver elements en altres llengües quan corresponen             

a activitats realitzades en les altres llengües curriculars. L’escola també          

disposa d’una comunicació immediata mitjançant el TWITER i el correu          

electrònic. 

 

3. CONSEQÜÈNCIES PER A L’ESTRUCTURA I     

DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE LINGÜÍSTIC DE     

L’ESCOLA ELS PINS. 

El present projecte lingüístic necessita d’un compromís i organització que          

permeti el seu desenvolupament i optimització durant la seva vigència. Per           

tant, es facilitarà a tots els membres nouvinguts al claustre, el compromís que             

el  professorat  i l’equip directiu actuals han fet seus: 

● El català és la llengua aprenentatge i d´ús a tota l’escola incloent-hi les             

activitats, comunicacions, actes interns i externs, activitats       

extraescolars, serveis de menjador i acollida. No només pel què fa a la             

llengua utilitzada amb l’alumnat, també a la utilitzada entre els adults. 

● L’aprenentatge del català és responsabilitat de tothom que intervé a          

l’escola. També ho és de tot el claustre i en totes les àrees exceptuant              

les de castellà i anglès. 

● L’escola ha de tenir en la seva plantilla dues persones especialistes           

d’anglès amb una formació i domini lingüístic que facin possible el           

desplegament d’aquest  PL i del nostre PEC. 

● L’administració corresponent, el Consorci d’Educació de Barcelona,       

cal que es faci responsable i vetlli pel que fa a aquest punt. 
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● L’escola no farà cap àrea no lingüística en castellà i mantindrà la            

dedicació de dues hores setmanals per a cada curs de primària,           

dedicant-hi un total de 140 hores per a cada un dels cicles. 

● El claustre es fa coresponsable de la biblioteca i mitjans audiovisuals i            

informàtics, per tal que estiguin presents en totes les àrees curriculars,           

sense que sigui obligatòria la presència del responsable directe. 

● L’escola farà ús de les tres llengües: català, castellà i anglès en            

aquells actes planificats en la programació general anual, per tal que           

siguin realment llengües d’ús. 
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