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INTRODUCCIÓ 

 

El present Projecte Lingüístic de Centre, PLC,  recull el procés de reflexió sobre el 
tractament de les diverses llengües que es fa a la nostra escola. 

Forma part del Projecte Educatiu i defineix el paper de la llengua vehicular,  el català, 
el tractament de les llengües curriculars, -català, castellà i anglès- i els aspectes 
d’organització i de gestió que tinguin repercussions lingüístiques. 

El PLC, que és un document de referència, té una vigència llarga tot i que serà 
revisat anualment per tal de fer efectius els objectius de millora, que seran recollits al 
Projecte Anual de Centre i avaluats en la memòria anual. 

És un instrument que vol vincular famílies, alumnat, professorat i personal no docent 
del Centre respecte al mateix objectiu comú. 

Ha estat consensuat pel professorat del Centre i aprovat pel Consell Escolar el dia  X 
X 2008. 

La direcció del Centre vetllarà per la seva distribució, coneixement i aplicació per part 
de tota la comunitat educativa.  

 
Context històric del PLC 

 
El curs 2003-2004 es va escollir com a objecte d’Avaluació Interna l’ampliació/revisió 

del projecte lingüístic. Aquest document especificava algunes actuacions concretes i una 
realitat sociolingüística dels anys 90 (famílies castellanes i catalanoparlants). 

 
En aquell moment hi havia a l’escola i a Catalunya una presència més nombrosa 

d’alumnes de procedències diverses (Amèrica Llatina, Europa, Àsia, etc.). Aquests 
alumnes havien d’ adquirir ràpidament competències comunicatives en català, a més de 
seguir els aprenentatges escolars i altres llengües  del currículum. 

 
Amb l’ampliació i revisió del PLC, volíem crear un espai de reflexió de tot  l’equip de 

mestres i aconseguir accions encaminades a afavorir en l’alumnat una bona competència 
tant oral com escrita en català, castellà i anglès.  

 
Durant el curs 2007-08 s’actualitza el PLC per adaptar-lo al Decret 142/2007, de 26 

de juny, tenint en compte les modificacions tant horàries com del tractament de les 
llengües. 
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1. CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC 
 
 
1.1. Alumnat 

1.1.1.  Procedència i llengua o llengües familiars 

Cal remarcar l’arribada des de l’any 2000 d’alumnat procedent d’altres països. De 
manera progressiva aquest alumnat s’ha anat integrant en el nostre centre, 
augmentant la diversitat cultural i idiomàtica. Aquesta realitat ha suposat un canvi 
molt important, que ha enriquit l’escola, però alhora ha estat necessari fer 
intervencions per a l’adequació pedagògica a la nova situació.  

En el curs 2007-08 la composició lingüística i la procedència dels nens i nenes és la 
següent: 

       Catalunya i Espanya   39% 
                          Amèrica Llatina           45% 
   Amèrica del Nord  1% 
                         Europeus                      11%      

     Africans                    2% 
 Asiàtics   2% 

 
Llengües que es parlen en l’àmbit familiar: 

 
                           65%    castellà 

                       20%    català     
                       15%    altres (rus, romanès, anglès, francès, búlgar, panjabi, àrab,  

portuguès) 
 

                                 
1.1.2. Nivell econòmic i sociocultural de les famílies 
 

A grans trets, la formació acadèmica dels pares i les mares de la nostra escola, 
segons les dades que hem pogut recollir, és la següent: 

 Al voltant del 50% haurien cursat estudis primaris 

 Al voltant del 35% haurien cursat estudis secundaris 

 Al voltant del 15% haurien cursat estudis universitaris o diplomatures.  

 

Conseqüentment amb aquestes dades, les situacions laborals de les famílies es 
poden reflectir aproximadament en els següents percentatges: 

 Al voltant del 39% realitzen treballs no qualificats (feines domèstiques, 
cura d’avis i nens, atur...) 

 Al voltant del 53% realitzen treballs de mitjana qualificació (comercials, 
oficis, tècnics mitjos, serveis...) 

 Al voltant del 8% realitzen treballs  d’alta qualificació (càrrecs directius, 
tècnics superiors, dissenyadors...) 
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Aquesta anàlisi constata una situació econòmica precària o amb dificultats per part 
de moltes famílies. 

Per aquest motiu és elevat el nombre d’elles que s’han d’acollir a beques i ajuts que 
ofereix el Departament d’Educació, la majoria tramitades a través de l’escola. 
També algunes famílies reben ajuda i assessorament dels Serveis Socials del barri.  

 

1.2. Entorn  

El Centre està situat  al Districte de Gràcia, a la part nord-est del barri de Vallcarca-
El Coll al costat del Parc Güell. És un barri urbanitzat els anys 60 d’una forma 
desordenada que està en procés de canvis i remodelacions, amb molta construcció 
nova. La classe social majoritària és la classe mitja. Darrerament ha incrementat 
els seus habitants amb la nova immigració que té molta mobilitat a causa dels alts 
preus de l’habitatge i de la inestabilitat laboral.  

Sovint els infants en edat escolar d’aquestes noves famílies entren a formar part de 
la nostra escola ja que som un centre amb matrícula viva, que permet la 
incorporació immediata a qualsevol nivell i qualsevol data. 

L’entorn lingüístic dominant és el castellà, tot i que també hi ha presència del 
català.  

 

2. LLENGÜES DEL CURRÍCULUM 

 

2.1. LA LLENGUA CATALANA, LLENGUA VEHICULAR I D’APRENENTATGE 
 
2.1.1. La llengua, vehicle de comunicació i de convivència 
 

L’escola Montseny, d’acord amb la legislació vigent, té el català com a llengua 
d’aprenentatge i de comunicació  en tota l’etapa infantil i primària. La llengua 
catalana és l’eina  de cohesió i integració entre totes les persones del Centre.  

 
El català és el vehicle d’expressió normal del professorat, alumnat i resta de 
personal en totes les activitats docents internes i externes. 
Totes les àrees s’imparteixen en llengua catalana a excepció de la llengua 
castellana i la llengua estrangera.  
 

 El Centre vetllarà perquè tot el professorat del centre conegui i utilitzi la 
llengua catalana.  

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

 El Centre vetllarà perquè el professorat utilitzi la llengua catalana també en 
els espais no curriculars (esbarjo, sortides, convivències...) 

 El Centre vetllarà per l’ús habitual de la llengua catalana en els recursos 
materials i didàctics del centre (llibres, jocs, audiovisuals...) 

 El Centre fomentarà la participació del personal docent en cursos de 
formació permanent respecte a la didàctica i cultura catalanes. 
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 El Centre vetllarà perquè en acabar la primària l’alumnat conegui i utilitzi 
correctament la Llengua Catalana, tant oralment com per escrit, tal com 
consta en el nostre PCC. 

 
L’ escola ha de ser respectuosa amb les llengües d’origen del seu alumnat i ha de 
posar els mitjans adequats, tant a l’aula d’acollida com al  grup-classe, per  integrar 
progressivament  aquest alumnat en el desenvolupament  normal de les classes i  
afavorir la seva participació activa en la dinàmica de l’escola. 

 

2.1.2. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana 

2.1.2.1. Programa d’immersió lingüística  

Una bona part de l’alumnat, quan arriba a l’escola, desconeix la llengua del sistema 
educatiu de Catalunya. Per aquest motiu, s’aplicaran les estratègies del programa 
d’immersió lingüística per aconseguir que tot l’alumnat, en acabar l’ensenyament 
obligatori (ESO), tingui el mateix coneixement tant del català com del castellà.  

 

2.1.2.2. Llengua oral 

L’escola considera que l’ús i l’aprenentatge de la llengua oral és fonamental. 
Aprendre a parlar, escoltar, exposar i dialogar, són competències necessàries 
que l’alumnat ha d’anar adquirint. Per aconseguir aquest objectiu es treballa la 
llengua oral tant a l’àrea de llengua com a la resta d’àrees. També la participació en 
les activitats pròpies del Centre com ara el teatre de 6è, les festes tradicionals i 
actes diversos, com poden ser celebracions d’esdeveniments puntuals, afavoreixen 
un ús del català  en situacions de complexitat diversa, on els alumnes han de 
superar reptes com la timidesa, la millora de la dicció i pronunciació, etc  

L’escola fa partícips d’aquests actes a les famílies, oferint d’aquesta manera la 
possibilitat de compartir moments on l’ús del català és molt present. 

 

2.1.2.3. Llengua escrita 

L’ensenyament de la llengua escrita ha de tenir com a objectiu aconseguir al final 
de l’ensenyament obligatori formar lectors i escriptors competents. Cal un 
plantejament global sobre l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura que tingui en 
compte que és un procés complex i que cal abordar des de totes les àrees del 
currículum.  

Les activitats que es proposaran han de tenir uns objectius clars, compartits amb 
l’alumnat i que permetin mecanismes de revisió per millorar cadascuna de les dues 
habilitats. 

La relació entre la llengua oral i la llengua escrita ha de ser recíproca.  

 

2.1.2.4. La llengua en les diverses àrees 
 

El professorat de totes les àrees es responsabilitza que els alumnes assoleixin el 
nivell d’expressió i comprensió en català concretats en els criteris del PLC.  Per 
aconseguir-ho, el/la mestre/a ha de tenir una  bona competència lingüística. Ha de 
ser dinamitzador/a, interlocutor/a, corrector/a i bon model de llengua.  
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2.1.2.5. Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua vehicular 

Quan el Centre rebi alumnat nouvingut, s’aplicaran estratègies didàctiques i 
mesures organitzatives per tal d’aconseguir que aquest alumnat tingui una bona 
acollida  i una atenció lingüística personalitzada de qualitat, de manera que se li 
faciliti l’accés accelerat a la llengua vehicular i d’aprenentatge, el català, i una 
ràpida integració en la dinàmica de l’escola. 

Existeix un Pla d’Acollida on es recullen i sistematitzen les mesures organitzatives i 
curriculars que s’han de posar en marxa en aquests casos i que permeten aplicar 
metodologies d’aprenentatge del català com a segona llengua i estratègies per 
facilitar una instrucció comprensible en totes les àrees progressivament. L’escola 
disposa d’Aula d’Acollida. 

Cal tenir en compte la diferència entre l’alumnat que desconeix les dues llengües 
oficials i el que en desconeix només una. En el cas d’alumnat sud-americà de parla 
hispana es treballarà a partir de la proximitat de les llengües catalana i castellana. 
En el cas d’alumnat que desconeix ambdues llengües, s’aplicaran metodologies per 
a l’aprenentatge inicial del català. 

  
          a) Criteris d’atenció a l’alumnat nouvingut  

 
Amb els alumnes d’incorporació tardana s’introduirà la llengua catalana  en primer 
lloc, deixant l’aprenentatge de la llengua castellana per quan s’hagi aconseguit el 
nivell llindar en català. 
 
Pel que fa a la llengua estrangera (anglès) en els primers cursos és un 
ensenyament comunicatiu que no presenta dificultats. Respecte a l’alumnat 
nouvingut  de cicles mitjà i superior es valorarà l’assistència a les classes d’anglès 
o de reforç d’anglès, en funció dels horaris i del coneixement que en tingui aquest 
alumnat. 
 
En les àrees d’educació física, plàstica i música, que són àrees que faciliten 
l’aprenentatge comunicatiu del català, els alumnes nouvinguts hi assistiran des del 
primer dia, per tant és convenient que l’ horari de l’aula d’acollida no interfereixi en 
aquestes matèries 
 
Els criteris d’acolliment estan  recollits en el Pla d’Acollida del Centre. 

 
 
  b) Aula d’acollida 
 

Tal i com es reflecteix en la Resolució del 18-06-2004 (3.3.3) que dóna  
instruccions per a l’organització/funcionament dels centres docents, tenint en 
compte el nombre d’alumnat nouvingut incorporat  al centre, el Departament  
d’Educació va atorgar  l’aula d’acollida  el curs 2004-2005. L’aula d’acollida 
proporciona a aquest alumnat: 

          
1. Una atenció individualitzada, adequada  a les seves necessitats  i als seus 

progressos lingüístics, sense perdre el contacte amb la resta del grup classe al qual 
estigui adscrit. 
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2. El foment entre tot l’alumnat del coneixement de les diferents cultures, del respecte  
a la diversitat, el diàleg i la convivència. 

 
3. La potenciació de la participació de l’ alumnat nouvingut en les activitats del Centre, 

ordinàries, extraescolars i complementàries. 
 

De manera orientativa, l’alumnat assistirà a l’aula d’acollida  un màxim de mitja 
jornada lectiva diària, durada que podrà anar disminuint a mesura que avanci en els 
aprenentatges, en  funció de l’organització de l’acollida inicial, recollida en el Pla 
d’acollida i integració del Centre. 

 
 

     La tutora de l’aula d’acollida ha de dur a terme les següents funcions: 
 

 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 l’ aula d’acollida. 
 Aplicar metodologies i estratègies d’immersió lingüística i d’inclusió social. 
 Promoure la integració de l’alumnat nouvingut a les seves  aules de 

referència. 
 Col·laborar en la sensibilització i introducció de l’educació intercultural  al 

procés  educatiu. 
. 

 La coordinació del/de la tutor/a d’acollida amb la resta de professorat especialment 
amb el/la coordinador/a lingüístic/a I el/la tutor/a  del grup de referència on s’ha 
adscrit l’alumne  i amb els professionals  especialistes (EAP i mestre/a d’ educació 
especial) haurà de ser l’element  clau de les decisions organitzatives, curriculars  i 
d’avaluació que es prenguin per afavorir-ne la integració escolar. 

 
2.1.2.6. Atenció a la diversitat 
 

Cal organitzar l’atenció a la diversitat de necessitats i ritmes d’aprenentatge de 
l’alumnat, fet que, en temes lingüístics, s’ha de centrar fonamentalment a reforçar el 
desenvolupament de la llengua oral a parvulari, l’assoliment de la lectura i 
l’escriptura en el cicle inicial i l’expressió oral i escrita en la resta de cicles i nivells. 
Caldrà definir els mecanismes que s’han de posar en funcionament per assolir 
aquests objectius (adaptació del currículum, aspectes organitzatius, orientacions 
metodològiques...) comptant amb el suport dels serveis educatius. 

 
2.1.2.7. Avaluació del coneixement de la llengua 

 
El Centre avaluarà cada any les competències lingüístiques de l’alumnat per tal  
d’ajustar la programació curricular, de manera que s’aconsegueixin els objectius 
propis de cada una  de les llengües. 

 
 

Criteris d’avaluació 
 

a) Objectius de cada cicle i terminals d’etapa 
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 Establir una coordinació periòdica de cicles per tal de no repetir els 
continguts i estructures lingüístiques comunes en el tractament de les  
llengües del Centre. 

 Donar prioritat a les quatre habilitats lingüístiques i a les actituds. Cal 
treballar la llengua com a eix de totes les àrees del currículum. Cal fer  un 
ensenyament funcional i significatiu de la llengua oral, incorporant a totes les 
àrees, estratègies lingüístiques per tal que l’alumnat n’exerciti  l’expressió. 
Tots aquests aspectes quedaran recollits en les programacions. 

 Treballar la  llengua escrita usant les quatre habilitats lingüístiques: parlar, 
escoltar, llegir i escriure, tenint en compte la seva funcionalitat i ús. 

 Aplicar estratègies i tècniques eficaces de comprensió lectora com a forma          
d’accés a la informació i al coneixement i com a gaudi.  

 
b) Llengua oral a EI, CI, CM i CS 

 
En les activitats de llengua es programa la llengua oral i es tenen en compte en 
l’avaluació. La producció lingüística dels infants està estretament lligada amb el          
model lingüístic docent i especialment en la nostra escola on hi ha tants 
alumnes que tenen com a llengua familiar una altra que no coincideix amb la 
llengua del centre.   

 
c)  Instruments d’avaluació  

 
L’avaluació es du a terme amb referència als objectius i continguts fixats i 
establerts en el Projecte Curricular, posant èmfasi en l’assoliment de les 
competències bàsiques. Es tenen en compte els progressos de l’alumnat, 
atenent la seva diversitat de ritmes d’aprenentatge i, si s’escau, les adaptacions 
curriculars que s’hi facin.  
Els instruments d’avaluació seran proves adaptades del SEDEC, les de les         
competències bàsiques adaptades, i d’altres que es considerin adients d’acord 
amb la programació i les activitats. 

 
2.1.3. El català llengua vertebradora del projecte plurilingüe 
 

2.1.3.1. Usos lingüístics 
 
Es treballaran explícitament els usos lingüístics de l’alumnat, ja que la dimensió 
plurilingüe i intercultural del currículum planteja continguts relacionats amb diferents 
usos socials. Tot l’equip docent s’implicarà en aquesta tasca. 
 
2.1.3.2. Català i llengües d’origen 
 
Es reconeix i valora la llengua d’origen de l’alumnat. El professorat té en compte la 
interdependència lingüística (una sola zona lingüística cerebral) i l’assoliment de les 
competències comunes per millorar l’aprenentatge. Es poden plantejar activitats 
curriculars que valorin la diversitat lingüística present a les aules.   
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2.2. LA LLENGUA CASTELLANA 
                       
2.2.1. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua  castellana 
         

La llengua castellana és  la llengua familiar de la majoria dels nostres alumnes, ja 
siguin autòctons o nouvinguts, Per tant, parlem de sistematització, no pas 
d’introducció de la llengua castellana, excepte en el cas de l’alumnat de països no 
hispanoparlants.  
 
S’establiran criteris que assegurin una distribució coherent i progressiva del 
currículum de llengua castellana al llarg de l’etapa que permetin reforçar i no repetir 
els continguts comuns que s’han programat en el currículum de llengua catalana.  
 
Tenint en compte la realitat sociolingüística de l’alumnat es vetllarà per la 
continuïtat i coherència metodològica d’ambdues llengües. Per elaborar la 
programació de la llengua castellana s’han de tenir en compte els continguts 
específics i diferencials del català respecte el castellà i també els continguts       
específics i diferencials del castellà respecte del català. Tindrem cura de les 
interferències en situació de contacte de les dues llengües. 
 
L’ensenyament del castellà tindrà garantida la presència adequada en tot el        
currículum de l’ensenyament primari, de manera que tot l’alumnat en tindrà un       
coneixement correcte per tal de poder utilitzar-lo adequadament com a font 
d’informació  i vehicle d’expressió, tal com consta en el nostre PCC. Es té clar que 
l’objectiu final és que l’alumnat tingui el mateix nivell de llengua catalana que de 
llengua castellana. 
 
El Centre vetllarà perquè el professorat que imparteix la llengua castellana tingui 
cura de la qualitat de la llengua, ja que serà referent i model per a l’alumnat. El/la 
mestre/mestra tutor/a que imparteixi llengua castellana no ho farà a la seva classe 
però sí ho pot fer a d’altres cursos.  

 
 

 
2.2.2. Llengua oral    
  

A l’escola es comença la sistematització del castellà a primer curs, potenciant  
l’expressió oral, incorporant progressivament l’accés a la llengua escrita, remarcant 
les diferències pròpies d’aquesta llengua per tal que en acabar la Primària  estiguin 
assolits els següents objectius generals d’ etapa. 
 

     1) 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. 

 
2) El llibre de text de castellà ha de ser de segona llengua per no repetir 
continguts. 

 Es treballa la variant estàndard  del castellà, respectant les altres variants. 

 

2.2.3. Llengua escrita 

L’ensenyament de la llengua escrita ha de tenir com a objectiu aconseguir al final 
de l’ensenyament obligatori formar lectors i escriptors competents. Per aconseguir-
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ho s’aplicaran les orientacions del currículum i es planificaran activitats de lectura i 
escriptura en els diversos nivells. Es farà coordinadament amb l’assignatura de 
llengua catalana per tal d’aprofitar-ne les transferències. 

 

2.2.4. Alumnat nouvingut 

En una primera fase, s’ha d’assegurar un nivell bàsic  de llengua catalana de 
l’alumnat que s’incorpora tardanament al sistema educatiu i que no coneix cap de 
les dues llengües oficials. Posteriorment s’ha d’iniciar un ensenyament de la 
llengua castellana que tingui present el que ja ha après l’alumnat nouvingut de 
llengua catalana i la presència del castellà en la societat. 

 

 

2.3. ALTRES LLENGÜES: LLENGUA ANGLESA 

 
2.3.1. Estratègies generals per a l’assoliment de l’objectiu de l’etapa 
 
2.3.1.1.  Desplegament del Currículum 

          
El Centre  distribueix  el currículum tenint en compte el PEC  amb un tractament 
cíclic dels conceptes. Concreta  mesures que assegurin: una distribució coherent 
de continguts, la creació de contextos d’ús de la llengua emprada i  el seguiment 
als diferents estils d’aprenentatge. 

 
2.3.1.2.  Metodologia. 
 

El Centre vetllarà perquè l’enfocament emprat en l’aprenentatge  i l’ús de les 
llengües  estrangeres inclogui oportunitats perquè l’alumnat adquireixi  habilitats 
lingüístiques i farà èmfasi en  l’ús comunicatiu de la llengua  . 
La programació de l’àrea de llengua anglesa s’estructura  a partir d’activitats 
globals d’aprenentatge que  integren  reptes cognitius i tenen una estructura 
seqüencial de construcció del coneixement. Tindrà en compte les múltiples 
intel·ligències i l'alumnat nouvingut-newcomers - Es preveuen agrupaments  de 
tipologia diversa- parelles, grups, desdoblaments  ...tanmateix la programació ha de 
reflexionar i fer  valoracions del procés i el resultat final . 
 
.-Primers estadis – (ED infantil  i 1r cicle)  
 
Les activitats son funcionals i significatives, estaran lligades al context pragmàtic no 
pas a la dificultat lèxica, fonètica o sintàctica; la llengua és un vehicle per jugar i 
cantar. Comptaran amb el vessant afectiu de l’alumne afavorint  una intensa 
activitat de l’infant, la manipulació i  l’experimentació han de ser presents en 
l’ensenyament-aprenentatge.  
La llengua vehicular del Centre –català- es pot emprar en casos o situacions 
especifiques en que l’alumnat ho necessiti. 

             
.-El perfil del mestre/a : 

 
L’especialista de llengua estrangera serà el referent lingüístic per als alumnes; ha 
de conèixer els aspectes  més rellevants del cicle on haurà de treballar; tant pel que 
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fa a la dinàmica i a les capacitats com a l’organització i funcionament  del 
professorat, haurà  de coordinar- se  amb les tutores i tutors. 

 
 
 2.3.1.3. Materials didàctics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera. 

 
El centre 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. 

Periòdicament es revisen llibres de text i materials didàctics  que es faran servir el 
curs següent i es poden adaptar segons les necessitats de l’alumnat. 
Es preveuen materials que serveixin per treballar la diversitat a l’aula i tipologia de 
grups i, d'acord amb les nostres necessitats, es podran readaptar. 
Els materials/recursos han de ser: Visuals, Auditius, Kinestèsics, Tics i altres que 
el/la mestra pugui crear. 

              
2.3.1.4. Recursos tecnològics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera. 
          

El Centre  assegura la presència dels recursos TIC, TAC i audiovisuals en 
l’aprenentatge de la llengua estrangera com a mitjà d’accés a material divers i 
autèntic, per atendre els diferents estils i ritmes d’aprenentatge de l’alumnat, 
(diversitat) i diversificar les possibilitats didàctiques en la forma de treballar els 
continguts. S’utilitzen per organitzar, aplicar i presentar informació en diferents 
formats, per treballar las destreses bàsiques (llegir/escriure, escoltar  i parlar) de 
forma individual i col·lectiva, per arribar a entendre, registrar, valorar, seleccionar, 
sintetitzar  i comunicar la informació en un context real i dinàmic, per diversificar els 
models lingüístics presents a l’aula i per a la difusió dels resultats de les tasques 
d’aprenentatge. 

   
2.3.1.5.  L’ ús de la llengua estrangera a l’aula      

 
El Centre decideix que l’aula de llengua estrangera sigui un espai d’immersió  en la 
llengua d’aprenentatge, aquest espai ofereix oportunitats d’ús real i de contacte 
amb la llengua. Per tant, el professorat utilitza aquesta llengua com l’habitual en les 
interaccions (formals/informals) amb els alumnes, vetllant per establir un clima 
favorable en què l’alumnat se senti segur i estimulat per anar utilitzant-la 
progressivament . 
El Centre, sempre que sigui possible,  preveu l’ús de la llengua estrangera en la 
projecció dels resultats del treball curricular  fora de l’aula d’aprenentatge, 
mitjançant: blog del centre, pàgina web, mitjans de comunicació; activitats 
artístiques com ara representacions  teatrals, cant coral (Christmas Carrols), festes 
de l’escola, exposicions... 

 
 
2.3.2. Estratègies d’ ampliació de l’oferta de llengües estrangeres 
 
2.3.2.1. Avançament de l’aprenentatge de la llengua estrangera  

                                
El Centre planifica l’avançament de la primera llengua estrangera a l’educació 
infantil tenint en compte la contextualització d’aquesta llengua dins el  currículum de 
l’educació infantil, seguint la metodologia pròpia d’aquesta etapa i assegurant la 
dedicació horària i una organització que afavoreixi el contacte freqüent  amb la 
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llengua. Es vetlla perquè qui s’encarrega  de l’experiència  tingui la competència 
necessària  i la formació específica.  
 
 
Durant el curs 2003-2004  es va introduir  a P5 amb uns objectius  generals  
d’etapa i relacionats amb el Projecte Educatiu. 
A partir del curs 2005-2006 s’inicia la introducció de la llengua anglesa a P4. 
                      

2.3.2.2. Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera 
 
El Centre  no planifica en aquest moment impartir blocs de continguts  al Cicle 
Superior, l' estructura del Centre i la manca de més personal amb domini de la 
llengua estrangera no ho permet. El Centre programa des de fa anys la realització 
de  continguts transversals i  curriculars  d’àrees  no lingüístiques en llengua 
estrangera (cross -curricular topics) i mini projectes en altres àrees (Arts, Social and 
Science).  
En la programació d' aquesta opció , s’utilitza la metodologia pròpia de l'àrea i 
s'inclou suport lingüístic  per tal de facilitar la comprensió. 

 
 
 
2.4. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 
 
2.4.1. Llengua del Centre  
 

El català com a llengua pròpia de Catalunya, serà el vehicle d’expressió normal, 
tant oral com escrita, entre tot el professorat, el personal no docent i l’alumnat dins i 
fora de l’àmbit curricular, en totes les activitats docents i administratives, tant  les 
internes com les de projecció externa. La direcció del Centre vetllarà perquè la 
llengua catalana sigui el vehicle d’expressió normal en les reunions del claustre, del 
consell escolar i en les reunions i actes de la comunitat educativa (reunions de 
pares, entrevistes, etc.)  
El Centre vetllarà perquè tot el personal (professorat, PAS i personal contractat) 
tingui competència lingüística en català, i utilitzi aquesta llengua segons la tasca 
que desenvolupa. 
Caldrà vetllar pel coneixement de l’entorn social i cultural immediat, per la llengua, 
la història, la geografia, la cultura i la realitat social catalanes. 
Per tal d’oferir i potenciar una imatge del Centre coherent amb el seu projecte 
lingüístic, en qualsevol de les manifestacions culturals i públiques externes, on el  
professorat  o l’alumnat de l’escola hi siguin presents, s’utilitzarà la llengua 
catalana. 
Els rètols, cartells, murals i l’ambientació en general han de ser en català, excepte 
els treballs exposats de les altres llengües curriculars de l’escola. 

                  
2.4.2. Documents de centre 
 

El Centre utilitzarà la llengua catalana en totes les comunicacions i en les          
notificacions tant  internes com externes. 
Es redactaran en llengua catalana tots els documents derivats de les actuacions         
administratives de règim interior del centre com són actes, comunicats diversos, 
horaris, rètols indicatius de dependència, etc, així com arxius, qualificacions i 
informes interns. 
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Les actuacions administratives sol·licitades per les famílies es faran en català          
excepte quan algú ho demani expressament en castellà. També es tindran en 
compte, excepcionalment i durant el període d’acollida,  les llengües de la nova 
immigració, mitjançant, quan sigui possible, documents  ja prèviament traduïts. 
Els avisos a les famílies que s’hagin d’inserir al tauler d’anuncis del centre es faran 
en llengua catalana. 
Es demanarà a l’AMPA que els comunicats amb la resta de famílies es facin en 
llengua  catalana. 
S’oferiran els recursos a l’abast del centre per tal de possibilitar que l’AMPA faci els 
comunicats en llengua catalana. 

 
2.4.3. Ús no sexista del llenguatge 
 

El centre tindrà cura d’utilitzar un llenguatge no sexista ni androcèntric (centrat en el 
gènere masculí). Caldrà treballar amb l’alumnat per anar superant, 
progressivament, tota mena d’estereotips, assolint actituds crítiques  davant dels 
continguts de risc que denigren les persones per raons de sexe o que les associen 
a imatges tòpiques  que es poden convertir en vehicle de segregació o desigualtat.  
Es vetllarà per la utilització habitual d’un llenguatge no sexista en les 
comunicacions internes i externes del centre. 
Es farà un treball transversal a través del currículum per aconseguir un ús adequat 
del llenguatge tant oral com escrit. 
 

 
2.4.4. Comunicació externa  

 
Com a centre depenent de l’Administració educativa de Catalunya, es tindrà 
especial cura en la utilització de la llengua catalana  en la relació amb corporacions 
públiques de Catalunya, altres institucions i amb les empreses que contracta. 
El centre participarà i col·laborarà en activitats externes que fomentin l’ús de la 
llengua i la cultura catalana. 
Per tal d’oferir i potenciar una imatge del centre coherent amb el seu projecte 
lingüístic, en qualsevol de les manifestacions culturals i públiques externes on el  
professorat  o l’alumnat del centre hi siguin presents s’utilitzarà la llengua catalana. 
El centre animarà l’alumnat a participar en les activitats culturals que organitzen les 
diferents entitats culturals del barri per tal d’incentivar l’ús de la llengua (Cant coral,          
Teatre, Jocs Florals municipals , etc.). 

 
 
2.4.5. AMPA 

 
El centre sol·licitarà que l’AMPA incrementi l’ús de la llengua catalana en les         
activitats internes i externes, oferint els recursos que estiguin al seu abast per 
aconseguir-ho. 
El centre col·laborarà en la difusió de cursos de llengua i cultura catalanes per a les 
famílies de l’escola, fomentant la seva participació perquè aquestes s’impliquin en 
el procés d’aprenentatge de la llengua catalana de les seves filles i fills. 
Es demanarà a l’AMPA que tots els professionals contractats per a les activitats 
extraescolars  tinguin competència lingüística en català. 
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2.4.6. Llengua i entorn 
  

Per tal de dinamitzar l’ acolliment i integració de les famílies nouvingudes i les 
famílies del centre, s’ ha posat en marxa el taller de pares /mares un cop a la 
setmana. És important la realització d’aquest taller com a lligam entre escola-
família ja que estableix relacions més afectives i estretes de diàleg i participació a 
l’escola. Els continguts d’aquest taller són: 

 
 Creació d’un espai i un temps de relació, on les mares i els pares de l’alumnat 

nouvingut poden conèixer-se i relacionar-se amb les mares i els pares de 
l’alumnat autòcton, portant a terme una activitat que d’interès comú en català. 

 
 L’enriquiment mutu, mitjançant la interculturalitat, partint del convenciment que 

tots tenim coses per ensenyar i coses per aprendre. 
 
 L’aprenentatge i millora del català, fent servir aquesta llengua com l’eina de 

relació i coneixement. 
 
 
2.4.7. Coordinació lingüística  
 

Per tal de potenciar l’aplicació pràctica del projecte lingüístic de centre  i coordinar-
lo amb el Pla d’acollida i d’integració de l’alumnat nouvingut, es considera prioritari 
el nomenament del/de la coordinador/a lingüístic/a que s’encarregui de l’educació 
intercultural  i de la cohesió social, i que ha de desenvolupar les tasques següents: 

 

 Promoure en la comunitat educativa, coordinadament amb l’assessor/a LIC, 
actuacions per a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació 
intercultural i de la llengua catalana com a eix vertebrador d’un projecte 
educatiu plurilingüe. 

 Assessorar l’equip directiu i col·laborar en l’actualització dels documents de 
centre (PEC, PLC, RRI, Pla d’acollida i integració, programació general del 
centre…) i en la gestió de les actuacions que fan referència a l’acollida i 
integració de l’alumnat nouvingut, a l’atenció a l’alumnat en risc d’exclusió i a 
la promoció de l’ús de la llengua, l’educació intercultural i la cohesió social 
en el centre. 

 Assumir funcions que es deriven del Pla per a la llengua i la cohesió social, 
per delegació de la direcció del centre. 

 Coordinar les actuacions curriculars i no curriculars de caire lingüístic 
intercultural que el centre realitzi per facilitar l’acollida de l’alumnat 
nouvingut. 

 Coordinar les activitats, incloses en la programació  general que  promouen 
l’ús  de la llengua catalana, i el respecte i la valoració de la diversitat 
lingüística i cultural. 

 Crear, coordinar i actualitzar un fons de documentació (metodologies, 
materials didàctics, TAC...) que facilitin la potenciació de l’ús de la llengua 
catalana, la millora de la didàctica de l’ensenyament de la llengua i dels 
aspectes  lingüístics de les altres àrees, l’acollida lingüística i social  de 
l’alumnat nouvingut i l’educació intercultural. 
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2.4.8. El pla de formació de centre en temes lingüístics 
 

El centre vetllarà perquè tot el professorat del centre conegui  i utilitzi la llengua 
catalana, prioritzant la formació d’aquells que en tinguin alguna mancança,  tant pel 
que fa a l’acreditació necessària com per al perfeccionament en el seu ús. 
El centre afavorirà la formació del professorat per tal d’adquirir el coneixement 
adequat de la llengua catalana, que els permeti la comprensió i la utilització  
correcta en la seva pràctica docent habitual, tant en l’expressió oral com en 
l’escrita. 
El centre fomentarà la participació del personal docent i no docent en cursos 
d’actualització lingüística i de cultura catalana. .  
 El centre vetllarà per la difusió entre la comunitat educativa de les ofertes        
institucionals que fomentin l’ampliació de coneixements sobre la cultura catalana i 
la  situació del català  en relació amb les altres llengües presents en el centre i en 
el context on està ubicat. 
 
 
 

2.4.9. Organització de la programació curricular 
 

a) Coordinació cicles i nivells 
A l’hora d’organitzar globalment la programació curricular de les àres de 
llengua, per tal que respongui a les necessitats de l’alumnat del centre, cal 
establir una coordinació entre el professorat d’un cicle, entre el professorat 
dels diversos cicles i entre el professorat de nivells diferents.  
 
Cal disposar d’un espai i un temps per poder coordinar-se i consensuar els 
principis metodològics, els acords en els usos lingüístics que s’han d’emprar i 
el seu ensenyament i per fer el traspàs de la informació de les característiques 
de l’alumnat i sobre els valors que es volen treballar. 

 
b) Estructures lingüístiques comunes  

En relació als continguts plurilingües, tenint en compte que molts d’aquests són  
presents en la dimensió comunicativa, n’hi ha un conjunt que són comuns a 
totes les llengües ensenyades. No té sentit que cada llengua torni a plantejar-
los des de l’inici com si fossin propis, sinó al contrari, cal introduir-los més 
sistemàticament en una llengua per ser aplicats a les altres i facilitar així la 
transferència necessària d’aprenentatges entre llengües. Per treballar aquests 
continguts de les estructures és necessari  que el professorat es posi d’acord. 

 
Aquests continguts es treballaran en  llengua catalana, no obstant, es podran 
treballar alguns continguts competencials comuns a totes les llengües com pot 
ser un taller d’escriptura de tipologia textual... Resumint, hem de tenir en 
consideració els principis metodològics : 

- Evitar repetició de conceptes o plantejar els aprenentatges 
paral·lelament 
-   Remarcar els trets diferencials de cada llengua. 
- Evitar l’anticipació d’aprenentatges que no hagin estat treballats 
prèviament en llengua catalana. 
- Atendre l’especificitat dels continguts. 

  Es treballarà amb materials que tinguin en compte aquests principis.  
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c) Criteris de seqüenciació i programació 
 
Programació  i seqüenciació de continguts comunicatius. 
Els continguts comunicatius que es fan servir al centre han de tenir  un ús  
pràctic i funcional. 
L’alumnat aprèn a utilitzar l’agenda, escriu informacions i avisos,         
entrevistes, comunicats, notes i altres suggeriments que faci la tutora/or. 
L’alumnat també pot omplir els fulls de sortides i comunicats diversos. 
Habilitats lingüístiques 
Es treballen i avaluen les destreses bàsiques: comprensió i expressió oral, 
comprensió  lectora i expressió escrita. 
Programació de la llengua oral a tots els cicles (tipologies textuals) 
Es treballaran totes les tipologies textuals programades en el PCC: text narratiu, 
expositiu, retòric, poètic, instructiu i conversacional. Es  seqüenciaran per cicles 
des de parvulari. 
Coherència curricular en tots el cicles. 
Es vetllarà per la coherència a l’hora de programar continguts i objectius. 
Llengua escrita.  
Les programacions es treballaran a través de la tipologia textual. 
Conceptes, actituds, valors i normes.  
Aquests continguts es treballaran en català. 
Relació amb altres àrees 
L’aprenentatge de la llengua catalana es farà també a partir de totes les altres 
àrees del currículum. Això inclou: educació física, tallers, religió, educació 
especial, música, etc. 

 
 

d) Criteris metodològics 
 

Perfil lingüístic del mestre 
El mestre ha de ser dinamitzador, interlocutor, corrector i bon model de llengua.  
La direcció del centre vetllarà perquè el professorat tingui una bona 
competència lingüística quan exerceixi la seva tasca docent en la llengua que 
correspongui segons el PLC.  
Coneixement per part del professorat del programa d’immersió lingüística. 
Tot el professorat ha de tenir i seguir uns criteris metodològics adequats per 
portar a terme  correctament el programa d’immersió lingüística.  
Espais que afavoreixin la comunicació significativa.  
Es tindrà cura de l’ambientació de les aules, la biblioteca, el pati, el menjador, 
els espais polivalents, la consergeria, el despatx... 
Biblioteca  d’escola 
L’ús de la biblioteca d’escola es contempla en el PEC. En aquest moment s’està 
en procés de remodelació de l’espai. Durant el curs 2008-09 s’iniciarà un 
projecte de renovació de la biblioteca d’escola. La llengua dels documents que 
composen el seu fons ha de ser preferentment la catalana, però també ha de 
tenir en compte les llengües curriculars i la diversitat lingüística de l’alumnat. Ha 
d’haver-hi un equilibri entre els materials de ficció i els de coneixements (un 
60% i un 40% aproximadament). 
Biblioteca d’aula 
Actualment funcionen les biblioteques d’aula amb un gran nombre de llibres en 
català. 
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Material audiovisual 
Es procurarà que n’hi hagi en totes les llengües del currículum. 
Tria de llibres 
Tots el llibres que es compren per al seu ús tant a les aules com per a les  
diferents especialitats seran prioritàriament en català. 
La llengua al pati, al menjador, en les sortides...  
A les hores d’esbarjo, l’alumnat utilitza lliurement la llengua que vol. 
Els educadors i monitors, seguint el PLC, utilitzaran sempre el català com a 
llengua vehicular. En les estones lliures, seria bo crear situacions en què el 
català hi sigui present de forma més relaxada i lúdica: ensenyar jocs de pati, fer 
tallers de migdia,  transmetre les normes i hàbits correctes a l’hora dels àpats, 
càrrecs de menjador... Les intervencions en aquest sentit completen i 
enriqueixen les experiències lingüístiques dels alumnes, i poden afavorir la 
cohesió social, el coneixement i el domini de la llengua en situacions no 
estrictament acadèmiques. 
Els llibres de text  
El centre vetllarà per la coherència curricular dels llibres de text. Des del curs 
2004-2005, tenint en compte els criteris del tractament de les llengües  del PLC, 
els llibres de castellà seran escollits amb metodologia de segona llengua. 

 
e) Criteris d’organització 

 
Diferents aules espais, recursos..., per a les diferents llengües 
El català i castellà s’imparteixen a l’aula pròpia de cada nivell. L’escola  
disposa d’aula d’idiomes, on tota la retolació, materials, revistes, etc, són en 
anglès. 
Assignació de professorat 
La tutora o tutor impartirà les classes de català i en cap cas ensenyarà dues 
llengües a la vegada (català-castellà).És pot donar el cas que la tutora o tutor   
sigui l’especialista de llengua estrangera. Si això es produeix no impartiria les 
tres llengües. 
És imprescindible un bon  domini oral del català i la titulació adient per  
ensenyar en català. 
En l’organització dels recursos humans es tindran en compte tant les 
situacions particulars d’aprenentatge de l’alumnat en general, com les 
d’immersió o  d’incorporació tardana. 

          
 
2.4.10. Criteris per implementar en el RRI 
 

 Es distribuiran els recursos humans del centre de tal forma que a cada grup 
d’alumnes  s’adscriguin diferents mestres a les diferents llengües. 

 Els adults que treballin a l’escola tindran el compromís d’usar  la llengua        
catalana i relacionar-se amb els alumnes i les alumnes en aquesta llengua per 
tal d’ajudar el nostre alumnat en el progrés de l’ús de la llengua. 

 Es facilitaran els recursos humans necessaris per a aplicar amb garanties el         
programa d’immersió lingüística dotant del reforç necessari per al suport oral 
en les aules on calgui. 

 El Consell Escolar del Centre vetllarà per a facilitar l’increment de l’ús de la        
llengua catalana del personal no docent del centre. 
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 El Consell Escolar del Centre vetllarà per afavorir l’ús de la llengua catalana        
com a llengua de comunicació entre l’ AMPA i la resta del col·lectiu de pares i 
mares del Centre. 

 El Consell escolar vetllarà per la distribució entre tots els seus membres del           
Projecte Lingüístic del Centre. 

 El centre comptarà amb la figura del coordinador lingüístic, amb les funcions        
pròpies que estableix la normativa. 

 La direcció del centre vetllarà perquè el projecte educatiu i el projecte 
lingüístic siguin coneguts per tot el personal que s’incorpora de nou al centre. 

 El/la coordinador/a lingüístic/a vetllarà juntament amb l’equip directiu per fer 
arribar tota l’oferta formativa en matèria de llengua al personal del centre. 

 La cap d’estudis vetllarà per l’aplicació cada any de les propostes de 
consecució del projecte lingüístic que s’implementin en el projecte anual de 
centre, així com de la inclusió d’aquells aspectes recollits a la memòria que no 
hagin estat aconseguits. 

 
2.4.11.  Pàgina web i blocs del centre  
 

El centre té una pàgina web que li permet la comunicació amb tota la comunitat  
educativa. És en llengua catalana, tot i que pot haver-hi escrits en altres llengües si 
corresponen a activitats fetes en altres llengües curriculars. 
L’escola potencia els blocs del centre, en els quals hi pot intervenir tota la comunitat 
educativa. 

 
 

3. CONCRECIÓ OPERATIVA DEL PROJECTE  (PLA ANUAL) 
 
 
En aquest apartat es concreten els objectius prioritaris i les concrecions anuals que 
permetin anar assolint els principis definits en aquest PLC, com per exemple, els 
horaris de les llengües curriculars. 
 

3.1.  Objectius 
 

 Actualitzar PLC i fer-lo conèixer al claustre i al Consell Escolar.  

 Redactar, per part de la comissió que ha revisat i ha actualitzat el PLC (d’acord 
amb el nou aplicatiu dissenyat pel Departament), un extracte del PLC que 
permeti una lectura ràpida dels principis bàsics al professorat.   

 Vetllar per la implementació i compliment dels acords presos. 
 

3.2. Horaris de llengua catalana, llengua castellana i llengua estrangera 
       (curs 2008-09) 

 
      Veure quadre pàgina següent.         

  
 

 
 
 
 
 



 20 

 Hores per curs 
Estructures 

lingüístiques 
comunes 

Horari lliure 
disposició 

Blocs de 
continguts 

Totals 

Llengua catalana      

1r curs (CI) 105 52,5    

2n curs (CI) 122,5 52,5    

3r curs (CM) 122,5 35    

4t curs (CM) 131,5 35    

5è curs (CS) 105 35    

6è curs (CS) 122,5 35    

        Total      

Llengua castellana      

1r curs (CI) 87,5     

2n curs (CI) 52,5     

3r curs (CM) 105     

4t curs (CM) 87,5     

5è curs (CS) 96,5     

6è curs (CS) 105     

        Total      

Primera llengua 
estrangera 

     

1r curs (CI) 52,5     

2n curs (CI) 52,5     

3r curs (CM) 70     

4t curs (CM) 70     

5è curs (CS) 105     

6è curs (CS) 105     

        Total      

 
 


