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Resolució de la directora del centre educatiu escol a Mil·lenari, de 
Cardedeu, per la qual aprova el Projecte Lingüístic  de Centre. 
 
Com a directora del centre escola Mil·lenari de Cardedeu, i en aplicació 
de les competències que estableix l’article 132 de la Llei Orgànica 
2/2006, de 3 de maig, d’Educació, modificada per la Llei Orgànica 
8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, 
d’acord amb la Resolució de 20 de juny de 2018 per la qual s’aproven 
els documents per a l’organització i gestió de centre, i d’acord amb el 
parer del Consell Escolar, segons consta a l’acta de la sessió de data 28 
de gener de 2019, 
 
RESOLC: 

1. Aprovar el Projecte Lingüístic de Centre. 
2. Comunicar aquesta resolució al Consell Escolar del Centre i 

donar-la a conèixer a tota la comunitat educativa. Així mateix, 
aquest projecte estarà a disposició de l’Administració educativa. 
 

Cardedeu, 29 de gener de 2019 
La directora,  
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest projecte lingüístic vol ser un recull organitzat dels acords que sobre les 
propostes educatives per a l’ensenyament de les llengües i la comunicació elabora 
la nostra comunitat educativa d’acord amb el marc legal i la diagnosi de la realitat 
del centre. 
  
El projecte lingüístic té com a funció garantir el dret de tots els alumnes de la nostra 
escola a: 

● Dominar el català com a vehicle de comunicació oral o escrita, per a la 
construcció dels coneixements, per al desenvolupament personal i la cohesió 
social. 

● Dominar el  castellà en els registres escolars per a la construcció dels 
coneixements i per a comunicar-se. 

● Conèixer una llengua estrangera per cercar i elaborar coneixements i per a la 
comunicació. 

● Estar oberts a totes les llengües i cultures i, aprendre de totes aquestes. 
  
El nostre projecte es regeix pels principis bàsics següents: 

1. Comprensió i inclusivitat 
a. Projectes que facin possible la participació de persones amb diferents 

competències lingüístiques i de sabers escrits. 
b. Projectes que treguin la llengua al carrer i que involucrin l’entorn. 
c. Projectes que no generin exclusió social. 

2. Aprenentatge de les llengües a partir dels seus usos 
a. La llengua s’aprèn fent-la servir per comunicar i reflexionar. 
b. La reflexió activa sobre les llengües en potencia l’aprenentatge i 

amplia les competències comunicatives, sempre que estigui al servei 
de la resolució de problemes de comunicació. 

  
A més a més dels aspectes metodològics, el nostre projecte lingüístic vol tenir en 
compte també els aspectes socials per tal d’afavorir actituds positives de l’alumnat i 
de les seves famílies envers les llengües i de generar expectatives respecte als 
beneficis que l’aprenentatge de les diferents llengües els pot oferir.       
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2. ANÀLISI DEL CONTEXT  

2.1. CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC: ENTORN I ALUMNAT     
 
Cardedeu és un poble d’uns 18.000 habitants de la comarca del Vallès Oriental. 
Com molts pobles de Catalunya el nostre, ha experimentat un gran creixement amb 
relativament poc temps. El nombre d’immigrants no és gaire elevat, en un principi la 
majoria eren magrebins i sud-americans però, al llarg dels anys n’hi ha de moltes 
més nacionalitats: xinesos, pakistanesos i de països de l’est principalment. 

Al poble hi ha cinc escoles públiques d’educació infantil i primària i tres instituts. 

El Mil·lenari està situat al barri de Can Serra. Aquest barri no és conflictiu, hi conviu 
gent del poble “de tota la vida” amb altres persones i famílies que s’han traslladat 
d’altres llocs de Catalunya, principalment grans ciutats, i un tant per cent no gaire 
elevat d’immigrants. 

A la nostra escola tant hi ha alumnes del barri com de tot el poble així, com alguns 
d’algunes urbanitzacions que no pertanyen al nostre municipi. 

El Mil·lenari és un centre de doble línia on hi ha escolaritzats 463 alumnes 
d’educació infantil i de primària. Totes les aules tenen com a mínim 25 alumnes i la 
majoria de classes supera aquesta ràtio. 

La majoria de famílies del centre són catalanoparlants. 
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3. OFERTA DE LLENGÜES ESTRANGERES 

La llengua estrangera que aprenen és l’anglès. En acabar l’educació primària han 
de tenir un coneixement bàsic d’aquesta llengua per esdevenir usuaris i aprenents 
capaços de comunicar-se i accedir al coneixement en un entorn plurilingüe i 
pluricultural. 

L’aprenentatge de la llengua estrangera s’introdueix a P4, tenint en compte la 
contextualització de l’anglès en el currículum d’educació infantil, seguint la 
metodologia pròpia d’aquesta etapa i assegurant la dedicació horària i una 
organització que afavoreixi el contacte freqüent amb la llengua. 

Des de P4 fins a 2n, com a mínim es fa una sessió d’anglès en grups reduïts. 

A partir de P4 i fins a 6è es realitza un taller al curs d’educació visual i plàstica en 
anglès. 

A partir de cicle superior es treballa com a mínim un tema de medi al trimestre en 
llengua estrangera. 

L’AFA del centre ofereix classes extraescolars de llengua anglesa des de P4 fins a 
6è per aprofundir el coneixement d’aquesta llengua. 
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4. OBJECTIUS EN RELACIÓ A L’APRENENTATGE I L’ÚS DE LES 
LLENGÜES 

L’objectiu principal de l’àmbit lingüístic és que l’alumnat que acaba l’educació 
primària, independentment del seu origen lingüístic familiar, tingui el mateix nivell 
competencial de les dues llengües oficials i un nivell bàsic competencial de la 
llengua anglesa. 

 

4.1. EL CATALÀ COM A LLENGUA VEHICULAR 

L’escola ha de vetllar per continuar aconseguint els següents objectius: 

● Que el català sigui normalment la llengua de relació en les activitats docents i 
administratives, tant les internes com les externes. 

● Que tot el professorat del centre conegui i usi la llengua catalana. 
● Que el professorat usi la llengua catalana en qualsevol de les activitats no 

docents del centre, tant internes (esbarjo, menjador,...), com externes 
(reunions amb altres escoles, relacions institucionals,...). 

● Que el català sigui llengua de comunicació oral i escrita entre tot el 
professorat, el personal no docent i l’alumnat dins i fora de l’àmbit curricular. 

● Que el professorat tingui cura de la qualitat de la llengua emprada (tant dins 
com fora dels espais curriculars) per tal de ser-ne model d’ús per a la resta de 
la comunitat educativa i especialment l’alumnat. 

● Que tot el personal del centre (professorat, PAS, i personal contractat) tingui 
competència lingüística en català, segons la tasca que desenvolupa. 

● Que el personal docent i no docent participi en cursos d’actualització 
lingüística i de cultura catalana si s’escau. 

● Que l’alumnat que s’incorpora tardanament al sistema educatiu rebi un suport 
especial i addicional d’ensenyament del català per tal de garantir 
l’aprenentatge de la llengua catalana i vetllar perquè n’adquireixin, tan aviat 
com sigui possible, el nivell llindar. 

El fet que el català sigui la llengua vehicular de comunicació al centre, no vol dir que 
en determinats contextos s’utilitzin altres llengües, tant per afavorir el seu 
coneixement en situacions reals de comunicació com el desenvolupament de les 
competències plurilingües i interculturals. 

 

4.2. LA LLENGUA CASTELLANA 

El centre, atesa la composició sociolingüística de l’alumnat, assegura una distribució 
coherent i progressiva del currículum de llengua castellana al llarg de l’etapa i 
estableix criteris que permeten reforçar i no repetir els continguts comuns que s’ha 
programat fer-los en el currículum de llengua catalana. 
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Segons el context sociolingüístic i el projecte educatiu propis, es vetlla per fer un 
desplegament del currículum incorporant el treball de les formes d’ús de la llengua 
castellana menys conegudes pel seu alumnat. 

Hi ha continuïtat i coherència metodològica entre el que es fa en català i el que es fa 
en castellà: es té clar que l’objectiu final és que l’alumnat tingui el mateix nivell de 
llengua catalana que de llengua castellana. 

 

4.3. LA LLENGUA ANGLESA 

La llengua anglesa es treballa dins l’horari escolar com a matèria pròpiament dita i 
també s’imparteix com a llengua vehicular en algun tema de medi al trimestre a 
partir de CM i a com a mínim un taller d’educació visual i plàstica al trimestre a cada 
curs des de P4. D’aquesta manera s’afavoreix l’aprenentatge de la llengua 
estrangera de forma competencial en entorns lingüístics reals. 

L’escola participa també en projectes internacionals com els erasmus o etwinnings, 
per tal de facilitar l’ús lingüístic en situacions de comunicació reals. 

 

4.4. ÚS NO SEXISTA DEL LLENGUATGE 

Els centres educatius han d’utilitzar un llenguatge no sexista ni androcèntric. Es 
treballarà amb l’alumnat perquè puguin superar tota mena d’estereotips i perquè 
tinguin actituds crítiques davant els continguts de risc que denigren les persones per 
motius de sexe o que les associen a imatges tòpiques que es converteixen en 
vehicle de segregació o desigualtat. 
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5. CRITERIS METODOLÒGICS I ORGANITZATIUS PER A 
L’APRENENTATGE DE LES LLENGÜES 

5.1. LA LLENGUA ORAL I LA LLENGUA ESCRITA 

La llengua oral es treballa habitualment a tots els cicles. Considerem que és bàsic 
l’aprendre a parlar, escoltar, exposar i dialogar. Un bon domini de l’expressió oral és 
la base dels posteriors aprenentatges tant de llengua com de les altres àrees. Es 
treballen les diverses modalitats de textos orals (entrevista, conversa, dramatització, 
argumentació,...) i, a cursos més alts es tracten les diferents variants del català i els 
diversos registres de la llengua. 

La llengua escrita té com a finalitat que al final de l’ensenyament obligatori els 
nostres alumnes siguin lectors i escriptors competents. Per aconseguir-ho se 
segueix l’enfocament metodològic que dona el currículum. Tenim un plantejament 
global sobre l’ensenyament de la lectura i l’escriptura que abarca totes les àrees del 
currículum. Per a l’aprenentatge de la lectoescriptura utilitzem el mètode 
constructivista. Les activitats que proposem de lectura i escriptura tenen uns 
objectius clars que l’alumnat coneix i disposem de mecanismes de revisió per 
millorar cadascuna de les dues habilitats. Estan seqüenciades en funció del procés 
d’ensenyament. 

La relació entre la llengua oral i escrita és recíproca. Hi ha activitats en les quals no 
es poden separar les dues habilitats. Les activitats de totes les àrees estan 
plantejades per processar la informació i comunicació de manera més efectiva.  
Ambdues habilitats s’utilitzen com a suport per analitzar, reflexionar i millorar l’altra 
habilitat. Realitzem activitats en què la relació entre la llengua oral i l’escrita és 
inherent: lectura expressiva, teatre,... Hi ha una gradació pel que fa a la dificultat de 
les activitats. 

 

5.2. LA LLENGUA EN LES DIVERSES ÀREES, CICLES I NIVELLS 

La llengua és considerada pel professorat del centre com a responsabilitat de totes 
les àrees i s’actua en conseqüència. Dins el marc del nou currículum es considera la 
llengua com a competència bàsica i per tant s’ha elaborat la nova programació amb 
aquesta premisa. 

Per garantir la continuïtat i coherència entre cicles i nivells, l’equip docent es 
coordina per consensuar els principis metodològics que han d’orientar 
l’ensenyament de les dimensions que marca el currículum, acordar els usos 
lingüístics que s’han d’emprar i el seu ensenyament. Aquesta coordinació es fa a 
nivell de cicles i intercicles a l’escola. En aquesta línia, tenim definits els criteris de 
correcció de les produccions escrites. 
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Fora de l’escola hi ha coordinació entre els centres d’educació infantil i primària del 
municipi i els de secundària, juntament amb les persones de l’EAP. 

 

5.3. EDUCACIÓ INFANTIL 

En l’aprenentatge de la lectoescriptura s’utilitza el mètode constructivista. A 
educació infantil es prioritza l’expressió oral en totes les àrees de manera funcional, 
per donar sentit al llenguatge. 

Pel que fa a l’expressió escrita, en aquest cicle es treballa principalment el treball 
grafomotriu. 

A P3 s’inicia a partir del treball de nom, amb lletra de pal.  

A P4 es continua el treball del nom i s’inicia l’escriptura lliure de paraules senzilles, 
amb lletra de pal. 

A P5 s’inicia la lletra lligada. També es treballa l’escriptura lliure de paraules i s’inicia 
l’escriptura lliure de frases. 

La lectura s’inicia a P4 a partir de contes i d’informació referent a la quotidianitat 
(menú diari, horaris, calendaris), sempre donant preferència a la funcionalitat. La 
lectura es realitza en lletra de pal i segons el ritme d’aprenentatge dels infants, 
s’introdueix la lletra lligada a P5. 

A les aules d’educació infantil també es fa treball de consciència fonològica. 

 

5.4. EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

A primària es planifica la llengua a partir de dimensions: 

Dimensió comprensió lectora 

Es treballa a partir de diferents lectures i la seva comprensió.  

Durant el curs es llegeixen diferents llibres establerts i d’altres d’elecció de l’alumnat. 

A cicle inicial comptem amb familiars dels infants que venen voluntàriament a fer un 
taller de lectura (un o dos cops per setmana). 

A cada curs hi ha un espai a la setmana relacionat amb la lectura. 

Dimensió expressió escrita  

A cada curs es treballen diferents tipologies textuals establertes. Es comença per la 
lectura de diferents models, es treballa la concreció de cada tipologia textual i 
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finalment es fa una producció (que pot ser individual o per parelles). Es busca 
sempre la funcionalitat de l’expressió escrita. 

En aquesta dimensió es treballa el coneixement i funcionament de la llengua (la 
gramàtica) i l’ortografia. 

Dimensió comunicació oral 

Es realitza la comprensió de textos orals, la comprensió d’instruccions per al bon 
funcionament de la classe i del centre, es produeixen textos orals adequats a la 
situació comunicativa, s’interactua amb tot el grup classe i es fan diferents 
exposicions orals als diferents àmbits del currículum. 

Dimensió literària 

Es realitza una sessió setmanal de biblioteca a l’aula, hi ha dues lectures 
obligatòries a cada curs amb propostes d’activitats i un cop a la setmana els 
alumnes fan ús del servei de préstec de la biblioteca del centre. 

Participem en activitats organitzades per la biblioteca del poble. 

A cada curs hi ha un espai de creació literària tenint en compte les diferents 
tipologies textuals. 

Dimensió plurilingüe i intercultural 

Es garanteix la plena competència lingüística tant en llengua catalana com 
castellana, independentment de la llengua familiar. 

Es treballa l´ús del llenguatge no racista, classista, no sexista... 

 

5.5. ESTRUCTURES COMUNES 

Els continguts lingüístics comuns i compartits entre les diferents llengües que 
s’estudien a l’escola s’introdueixen en català i són aplicats a les altres llengües 
(castellà i anglès) per facilitar la transferència d’aprenentatges a totes les situacions 
comunicatives i consolidar els continguts que es repeteixen. 

 

5.6. ASPECTES ORGANITZATIUS 

L’àmbit lingüístic és bàsic per a tots els aprenentatges, per tant, sempre que sigui 
possible intentarem que en aquest àmbit es pugui treballar quantes més hores millor 
en grups reduïts. 

A primària la majoria de sessions de llengua catalana, es treballen en grups reduïts, 
de manera que de cada dues classes se’n fan tres grups. 
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Pel que fa a la llengua anglesa, i en la mesura que els recursos humans ens ho 
permeten, s’intenta que com a mínim una sessió a la setmana es faci en grup reduït. 

 

5.7. AVALUACIÓ DE L’ÀMBIT LINGÜÍSTIC 

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’ensenyament-aprenentatge de les dimensions comunicativa i literària, la gestió del 
currículum i els mecanismes de coordinació entre el professorat. 

Existeixen criteris consensuats en relació amb les diferents fases del procés 
d'avaluació que s'apliquen majoritàriament. S'avaluen els processos d'aprenentatge i 
l'ús de la llengua relacionats amb la dimensió comunicativa i amb la dimensió 
literària; en aquest últim cas, a partir de textos incomplets i/o no contextualitzats. Els 
instruments d'avaluació són diversos i s'apliquen en diferents moments del procés 
d'ensenyament-aprenentatge. Existeix una aplicació sistemàtica dels diferents tipus 
d'avaluació. Els resultats de l'avaluació són un element important a l'hora de decidir 
l'organització del currículum i l'atenció personalitzada. 
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6. RECURSOS I ACCIONS COMPLEMENTÀRIES 

6.1. ACOLLIDA D’ALUMNAT NOUVINGUT 

Al centre la majoria de l’alumnat és catalanoparlant o si més no coneix el català. 

Si en el moment d’ingrés al centre un infant té una llengua familiar diferent de la 
catalana, es vetlla perquè se senti acollit al centre, establint estratègies que li facilitin 
una ràpida comunicació en llengua catalana per afavorir la participació en la 
dinàmica de l’escola. 

L’escola no disposa d’aula d’acollida d’alumnes nouvinguts per tant, aquests infants 
s’incorporen directament a l’aula ordinària on són atesos pel tutor, els mestres 
especialistes i els de reforç. Si els alumnes nouvinguts no dominen cap de les 
llengües oficials, també els atén la mestra d’educació especial. 

El centre organitza les actuacions necessàries per facilitar el procés d’adaptació a 
l’escola i la inserció social dels alumnes. 

 

6.2. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

Els grups classe són heterogenis i, per tant, hi ha diferents necessitats  i ritmes 
d’aprenentatge. 

En l’àmbit lingüístic, es contempla la diversitat reforçant la dimensió de comunicació 
oral a educació infantil i l’assoliment del procés de lectoescriptura fins a cicle inicial. 

A primària es continua treballant la dimensió de comunicació oral i es desenvolupen 
les dimensions de comprensió lectora, expressió escrita, literària i plurilingüe i 
cultural. 

Els recursos que disposa el centre per atendre la diversitat són: en reforç en grups 
reduïts dins i fora de l’aula ordinària, el reforç individual (la mestra d’educació 
especial treballa amb grups molt reduïts d’alumnes), el SEP (suport escolar 
personalitzat), l’EAP (col·laboració dels serveis educatius un cop a la setmana) i 
recursos municipals (serveis socials, projecte de voluntariat lècxit...). 

 

6.3. COL·LABORACIÓ AMB ALTRES INSTITUCIONS 

Per tal d’augmentar l’exposició de l’alumnat a les llengües objecte d’aprenentatge, 
tenim l’objectiu de participar en la mesura del possible en el programa erasmus. En 
conseqüència l’escola és coordinadora d’un projecte erasmus (2018-2020) per 
afavorir la internacionalització de l’educació. Aquesta participació dona oportunitats 
a l’alumnat i professorat per conèixer altres realitats del món i col·laborar-hi a través 
del diàleg intercultural. 
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El reconeixement del bagatge cultural de l’alumnat nouvingut amplia aquesta 
dimensió. 

Una altre premisa del centre és participar en les activitats que es creguin 
convenients organitzades pels municipis, Departament d’Educació, o altres entitats 
relacionades amb l’àmbit lingüístic. 

 

6.4. BIBLIOTECA ESCOLAR 

L’escola disposa de biblioteca de centre i d’aula. La biblioteca escolar és un centre 
de recursos, un espai d’aprenentatge i de suport al desenvolupament de les àrees 
curriculars, on es pot trobar tot tipus d’informació en diferents suports, que està a 
l’abast de l’alumnat, del professorat i de tota la comunitat educativa. 

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 
preferentment la catalana, però també el fons té en compte les llengües curriculars i 
la diversitat lingüística de l’alumnat. Tanmateix, el fons es manté actualitzat i hi ha 
un equilibri entre els materials de ficció i els de coneixements. 

El funcionament de la biblioteca escolar el porta la comissió de biblioteca formada 
per tres docents del centre. Hi ha un mestre del centre que s’encarrega de dur a 
terme el servei de préstec dins l’horari escolar. 
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7. COMUNICACIÓ INTERNA I RELACIÓ AMB L’ENTORN 

La llengua vehicular de l’escola és el català. El català és la llengua usada en totes 
les activitats acadèmiques i és l’eina de cohesió i integració entre totes les persones 
del centre. 

L’ús del català és freqüent en tots els àmbits de convivència i de comunicació 
quotidiana del centre. 

Per norma general les comunicacions que es fan al centre tant a nivell oral com 
escrit, es fan en català a tots els nivells, tant pel que fa als comunicats dels alumnes, 
professorat, amb el personal no docent, monitors del menjador,...  Que es facin en 
català no vol  dir que si cal utilitzem alguna altra llengua si les famílies són 
nouvingudes o estan en situacions determinades. 

Tota la documentació del centre (projecte educatiu, pla de convivència, projecte 
lingüístic, normes d’organització i funcionalment, informes d’avaluació,...) es 
redactaran  en llengua catalana.. 

El centre disposa d’una pàgina web, en català, on s’hi pot trobar la informació que 
necessita l’alumnat i les seves famílies. 

Al municipi de Cardedeu hi ha un Pla Educatiu d’Entorn i hi ha creat un Institut 
Municipal d’Educació i la Xarxa d’infància i adolescència que garanteixen la 
continuïtat i la coherència educativa en termes com l’ús de la llengua catalana, la 
interculturalitat i la cohesió social. 
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8. LA QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL DELS DOCENTS 

La qualificació professional dels docents que treballen al centre a nivell de llengua  
es fa a través dels processos de selecció del Departament d’Educació. 

La direcció del centre vetllarà per tenir el nombre de docents necessaris 
especialistes en llengua estrangera. 

La direcció de l’escola també tindrà en compte els cursos de formació necessaris 
que han de dur a terme els mestres per tal de garantir la competència lingüística de 
l’alumnat i l’organització i funcionament  de la biblioteca escolar. 
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9. DIFUSIÓ DEL PROJECTE LINGÜÍSTIC DEL CENTRE 

La revisió del projecte lingüístic del centre s’ha acabat el gener de 2019. 

La difusió del projecte lingüístic es fa a través de la pàgina web del centre. 
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