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1. INTRODUCCIÓ 

El Projecte Lingüístic és un document que tots els centres públics i privats sostinguts amb 

fons públics hem d’elaborar com a part del seu projecte educatiu.  

D’acord amb la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, el projecte lingüístic ha 

d’emmarcar el tractament de les llengües al centre i ha d’incloure els aspectes relatius a 

l’ensenyament i a l’ús de les llengües, entre els quals hi ha d’haver: 

 a) El tractament del català com a llengua vehicular i d’aprenentatge. 

b) El procés d’ensenyament i d’aprenentatge del castellà. 

c) Les diverses opcions amb relació a les llengües estrangeres.  

d) Els criteris generals per a les adequacions del procés d’ensenyament de les llengües, 

tant globalment com individualment, a la realitat sociolingüística del centre.  

e) La continuïtat i la coherència educatives, pel que fa als usos lingüístics, en els serveis 

escolars i en les activitats organitzades per les associacions de mares i pares d’alumnes.  

Per elaborar el projecte lingüístic, els centres hem de tenir en compte el nostre context 

sociolingüístic i l’ entorn, el bagatge lingüístic de l’alumnat i les seves necessitats 

individuals, els resultats de les avaluacions internes i externes, i la competència lingüística 

del professorat.  

A partir d’aquesta anàlisi podrem concretar els objectius d’aprenentatge de les diferents 

llengües i les estratègies i accions previstes per assolir-los, fixar els criteris per a la 

comunicació interna i externa, i planificar la formació necessària per al desenvolupament 

professional i la capacitació lingüística de l’equip docent. 

Per tant, és un document que parteix d’una reflexió interna del centre, que recull les 

decisions preses a partir d’aquesta anàlisi en relació a l’ensenyament i l’aprenentatge de 

les llengües i que té com a objectiu donar coherència a la manera d’adquirir-les. És un 

document de reflexió i de presa de decisions que incideix en tots els contextos 

comunicatius dels centres: aula, centre i entorn. 
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2. NORMATIVA 

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'Educació, en el títol II, estableix el règim lingüístic del 

sistema 

educatiu de Catalunya i, a l'article 14, determina que els centres públics i els centres 

privats sostinguts amb fons públics han d'elaborar, com a part del projecte educatiu, un 

projecte lingüístic que emmarqui el tractament de les llengües al centre. Així doncs, 

aquest projecte lingüístic s'ha d'ajustar al que s’estableix els següents articles: 

Article 11: El català, llengua vehicular i d'aprenentatge, que: 

1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada com a 

llengua vehicular i d'aprenentatge del sistema educatiu. 

2. Les activitats educatives, tant les orals com les escrites, el material didàctic i els llibres de 

text, i també les activitats d'avaluació de les àrees, les matèries i els mòduls del currículum, 

han d'ésser normalment en català, excepte en el cas de les matèries de llengua i literatura 

castellanes i de llengua estrangera, i sens perjudici del que estableixen els articles 12 i 14. En 

l'article 12 s'afirma que el projecte lingüístic d'un centre pot determinar els criteris per a 

impartir continguts curriculars i altres activitats educatives en alguna de les llengües 

estrangeres i en l'article 14 que el projecte lingüístic ha d'incloure els aspectes relatius a 

l'ensenyament i a l'ús de les llengües en el centre, entre els quals hi ha d'haver en tot cas els 

criteris generals per a les adequacions del procés d'ensenyament de les llengües, tant 

globalment com singularment, a la realitat sociolingüística del centre. 

4. En el curs escolar en què els alumnes iniciïn el primer ensenyament, les mares, els pares o 

els tutors dels alumnes la llengua habitual dels quals sigui el castellà poden instar, en el 

moment de la matrícula, i d'acord amb el procediment que estableixi el Departament, que 

llurs fills hi rebin atenció lingüística individualitzada en aquesta llengua. 
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Article 14. Projecte lingüístic 

El projecte lingüístic de què han de disposar els centres en el marc del seu projecte 

educatiu s'ha d'ajustar al que estableixen els articles 10, 11, 12 i 14, 15, 16, 18 i 91.4e) de la 

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació i l'article 5.1.e) del Decret 102/2010, de 3 d'agost, 

d'autonomia dels centres educatius. 

La determinació de les característiques específiques del Projecte Lingüístic es farà en 

funció de l'autonomia pedagògica dels centres recollida als articles 91.4 e) i 97.3 de la LEC 

i haurà d'incloure els aspectes relatius a l'ensenyament i a l'ús de les llengües del centre 

(art.14, LEC) durant el temps lectiu i el temps escolar i tenint en compte les relacions i la 

participació de l'entorn. 

Article 15. Programes d'immersió lingüística 

El Departament, per tal que el català mantingui la funció de llengua de referència i de 

factor de cohesió social, ha d'implantar estratègies educatives d'immersió lingüística que 

n'assegurin l'ús intensiu com a llengua vehicular d'ensenyament i d'aprenentatge. La 

definició d'aquestes estratègies ha de tenir en compte la realitat sociolingüística, la 

llengua o les llengües dels alumnes i el procés d'ensenyament del castellà. 

També s’ha d’ajustar a l'article 5.1.e del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels 

centres educatius, segons el qual el projecte lingüístic, s'ha de concretar a partir de la 

realitat sociolingüística de l'entorn i d'acord amb el règim lingüístic del sistema educatiu 

establert a les lleis. El projecte lingüístic dóna criteri amb relació al tractament i l'ús de les 

llengües en el centre i recull els aspectes que determinen les lleis sobre la utilització 

normal del català com a llengua vehicular d'aprenentatge, així com la continuïtat i la 

coherència educatives, pel que fa als usos lingüístics, en els serveis escolars i en les 

activitats organitzades per les associacions de mares i pares d'alumnes. El projecte 

lingüístic també dóna criteri sobre l'aprenentatge de les dues llengües oficials i de les 

llengües estrangeres. Així mateix, determina quina llengua estrangera s'imparteix com a 

primera i quina o quines com a segones.  
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En el document El model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya, l'aprenentatge i 

l'ús de les llengües en un context educatiu multilingüe i multicultural es defineixen les 

característiques fonamentals del model, s'hi estableixen els objectius i es proposa el 

sistema d'assoliment i acreditació dels nivells de competència de les llengües; s'aborda 

l'establiment de les bases estratègiques, metodològiques, didàctiques i organitzatives 

que es consideren més adequades per a la implantació del model; i es concreta com 

explicitar el full de ruta que el centre ha de seguir en el projecte lingüístic. 

Decret 181/2008, de 9 de setembre, d'ordenació dels ensenyaments del segon cicle de 

l'educació infantil, Article 4. El català s'ha d'utilitzar normalment com a llengua vehicular 

de d'ensenyament i aprenentatge i en les activitats internes i externes de la comunitat 

educativa i que en funció de la realitat sociolingüística de l'alumnat, els centres podran 

implementar metodologies d'immersió lingüística de la llengua catalana amb la finalitat 

de potenciar-ne l'aprenentatge. A més, el centre podrà decidir, si aquest context 

sociolingüístic escolar ho permet, iniciar, especialment en el darrer curs del cicle, una 

primera aproximació a l'ús oral d'una llengua estrangera. 

Decret 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació 

primària, recull el règim lingüístic en el que es basa el desplegament curricular (art. 4), 

defineix les competències pròpies de l’àmbit lingüístic que ha d’assolir un alumne en 

finalitzar l’etapa, així com la distribució horària mínima de les diferents àrees. També 

s’estableix que els centres han d’assegurar, a cada nivell, una dedicació diària mínima de 

30 minuts dedicats a la promoció de l’hàbit lector (art.9). 

 

Decret 142/2007 i Decret 143/2007. Els currículums de llengües de l'educació obligatòria. 

Les bases teòriques per a l'ensenyament i l'aprenentatge de llengües. Es posa l'èmfasi en 

un ensenyament integrat tant pel que fa a les diferents llengües curriculars, com també a 

la integració de contingut i llengua. S'apunta la necessitat de pensar i dissenyar mesures 

organitzatives que ho facilitin. 
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El centre com a espai comunicatiu on l'activitat dialògica impregni totes les activitats 

d'ensenyament i aprenentatge en un context real i dinàmic. La integració de recursos TIC 

per tal que el procés de lectura i escriptura esdevingui més col·laboratiu, interactiu i 

social. Les actituds i valors de respecte de la llengua: Els enfocaments didàctics han 

d'estar impregnats de l'educació en el valors i les actituds de respecte de la llengua per tal 

de poder introduir l'obertura i sensibilitat envers la diversitat lingüística i cultural presents 

a l'aula i a la societat. 

L'avaluació per a l'aprenentatge que ha de formar part de l'estructura de les tasques 

d'ensenyament i aprenentatge. Ha d'incorporar la reflexió cognitiva i metacognitiva per 

tal d'oferir a l'alumnat un protagonisme cada vegada més actiu en el procés 

d'aprenentatge. 

Els continguts curriculars s'organitzen en tres dimensions: la comunicativa, la literària i la 

plurilingüe i intercultural. El treball en les diferents llengües curriculars ha de conduir a 

desenvolupar "la capacitat d'utilitzar les llengües amb finalitats comunicatives i de 

prendre part en la interacció intercultural que té una persona que domina, en graus 

diversos, distintes llengües i posseeix experiència de diverses cultures", tal i com es 

proposa al document Marc europeu comú de referència per a l'aprenentatge, 

l'ensenyament i l'avaluació de llengües, document elaborat pel Consell d'Europa que 

s'esmenta a la introducció a l'apartat de llengües del currículum vigent. 

S'han desplegat els continguts curriculars per la primera i la segona llengua estrangera 

sense definir quina. A l'educació obligatòria majoritàriament l'anglès apareix com a 

primera llengua estrangera. L'oferta d'una segona llengua estrangera es pot fer ja al cicle 

superior de l'educació primària i des del primer curs de l'ESO. 
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3. ANÀLISI DEL CONTEXT 

 
3.1 Context sociolingüístic (del centre i del seu entorn)  

Durant el curs 2020-2021 s’ha elaborat i passat una enquesta a l’alumnat del centre sobre 

l’ús de la llengua en diferents àmbits (a l’escola, al carrer i a casa), per tal d’obtenir dades 

sobre quina llengua fan servir a cada situació majoritàriament; pensem que aquesta 

diagnosi de centre ens aproparà a l’idoni PLC. 

 

 
 

 

S’observa que la llengua de comunicació principal a l’escola amb els i les mestres, és el 

català. S’aprecia un augment en l’ús del castellà des de fa uns anys. 
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S’observa que les llengües utilitzades per l’alumnat de l’escola són el castellà i el català. 

S’aprecia l’increment de l’ús de la llengua castellana entre els alumnes i les alumnes del 

centre, respecte l’antic projecte lingüístic. 

 

 
 

El català és la llengua majoritària d'ús al menjador, seguit amb poca diferència de l’ús 

de les dues llengües (català i castellà). 
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ALUMNAT AL CARRER 
 
 

 
Observem que són el castellà i el català les dues llegües d’ús habituals en situacions al 

carrer. 

ALUMNAT A CASA 
 

 

S’observa que el català és la llengua d´ús en l’ambient familiar; el percentatge gairebé 

arriba al  del castellà. 
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LECTURA 
 

 

 

S’observa que la llengua catalana és la predominant en la lectura del nostre alumnat. 
 

ESCRIPTURA 
 

 
 
La llengua predominant d’escriptura de l’alumnat de l’escola és el català. 
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 Alumnat a l’escola 

L’alumnat del centre fa sevir la llengua catalana majoritàriament per comunicar-se amb 

els i les mestres, i incorporen el castellà amb altres interlocutors i entre ells i elles 

mateixos/es. S’observa un guany en l’ús de la llengua castellana en els últims anys, 

prenent com a referència l’antic PL (2007-2008). A l’aula, majoritàriament, s’utilitza el 

català com a llengua de comunicació i d’aprenentatge. 

 

 Alumnat i famílies 

Les llengües familiars emprades, per ordre d’ús, són: la catalana, la castellana, l’anglès i 

l’àrab ( aquestes dues últimes són utilitzades minoritàriament). L’ús de la llengua 

castellana és el més habitual entre l’alumnat del centre al pati o al carrer. Els nivells de 

competència lingüística que assoleixen al final del nivell educatiu són correctes. 

 

 Entorn 

Les llengües més utilitzades dins l’entorn familiar, per ordre d’ús, són el català i el 

castellà, així com les dues. Li segueixen l’anglès, l’àrab i el francès amb un nivell d’ús 

molt baix. Hi ha un nombre important de famílies bilingües que utilitzen en major o 

menor quantitat la llengua castellana i la llengua catalana. 

 

A nivell de municipi, Castellví de Rosanes, només té un 2.68% d’habitants que no entén 

el català i només un 4.81% d’habitants és d’altres nacionalitats. (Dades extretes de: 

https://www.idescat.cat/emex/?id=080667&lang=ca) 

 

 Lectura 

El nostre alumnat llegeix majoritàriament en català, tot i ser seguida de prop per la 

llengua castellana o les dues. 

 

 Escriptura 

El nostre alumnat sol escriure en català, tot i utilitzar també el castellà. 

https://www.idescat.cat/emex/?id=080667&lang=ca
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Cal tenir en compte que les dades que fan referència a la llengua d’escriptura i lectura 

van condicionades per l’activitat escolar que majoritàriament és en català. 

 

D’altra banda, també és important saber que el municipi no té biblioteca municipal 

pública. Disposa d’un servei de bibliobús que visita el municipi regularment, però que 

limita l’ús pel calendari, l’horari i l’espai.  

 

Des de l’escola intentem oferir alguna mena de préstec a l’alumnat de primària, el fons 

bibliogràfic del centre és principalment en llengua catalana. 

 

 

 Bagatge lingüístic de l’alumnat i les seves necessitats individuals 

vinculades als seus resultats acadèmics.  

 

A partir del seguiment i l’anàlisi de les proves d’avaluació externa i interna es poden 

treure algunes conclusions que permeten identificar i aplicar les millores necessàries 

per augmentar la qualitat educativa.  

 

En referència a l’ús de les diferents llengües al nostre centre, encara que els resultats 

de les avaluacions internes i externes de les llengües escolars són coherents, veiem 

que un percentatge important de l’alumnat de la nostra escola és castellanoparlant. 

Són famílies que o bé ja porten molt de temps vivint aquí o fins i tot ja són nascuts a 

Catalunya, que entre ells i elles utilitzen molt la llengua castellana com a mitjà de 

comunicació. 

Així doncs, veiem que s’ha de fomentar l’ús de la llengua catalana en tota la comunitat 

educativa. 
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PROVES D’AVALUACIÓ EXTERNA 

 

Com a objectiu de millora constant, s’ha continuat el procés de recollida de dades de 

les proves d’avaluació de 6è de Primària per tal d’analitzar i valorar els resultats de 

centre i així poder reorientar la pràctica docent en funció de les necessitats i les 

millores. 

 RESULTATS DE SUPERACIÓ PROVES EXTERNES PER ÀREA 

Dades anuals a 6è de primària 

2015-16 

(10 alumnes) 

2016-17 

(10 alumnes) 

2017-18 

(14 alumnes) 

2018-19 

(14 alumnes) 

Ll. Catalana 100 % 80 % 
92.3 % 

(13 alumnes) 
92.8 % 

Ll. Castellana 100 % 100 % 92.9 % 85.7 % 

Ll. Anglesa 70 % 70 % 
76.9 % 

(13 alumnes) 
100 % 

 

En relació a les llengües: 

 

- Es mantenen uns bons resultats en llengua catalana. 

 

- Millora en llengua anglesa amb una superació del 100% (amb un increment de 23 

punts). 

 

- Descens en llengua castellana (disminució de 7.2 punts respecte el curs passat). 

 

- Dins les àrees de llengua castellana i catalana, en els cursos 2016-17 i 2017-18, es 

va posar l’èmfasi en la millora de l’expressió escrita i durant el curs 18-19 s’ha 

vetllat pel manteniment de les actuacions definides en els cursos anteriors 

millorant progressivament i mantenint bons resultats. L’últim curs, en 

l’expressió escrita en llengua castellana hi ha un índex de superació del 100% de 

l’alumnat. 
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- Per tant, s’observa que les actuacions metodològiques per l’abordatge de 

l’expressió escrita es van consolidant i estan donant bons resultats en aquesta 

dimensió de la llengua catalana i castellana. 

 
 

Per tenir unes dades més objectives, sense les variables del grup, observem els 
indicadors de resultats de les proves de 6è de primària amb les mitjanes de quatre 
cursos. 
 
 

 

 

RESULTATS DE SUPERACIÓ PROVES EXTERNES 6è PER ÀREA 

Mitjanes de 4 cursos a 6è de primària 

2011-15 2012-16 2013-17 2014-18 2015-19 2016-20 

Ll. Catalana 84.95 % 89.47 % 88.3% 88.07% 91.27€ + 85% 

Ll. Castellana 82.22 % 89.72 % 91.65% 93.22% 94.65% + 85% 

Ll. Anglesa 76.4 % 81.40 % 75.8% 76.72% 79.25% + 79% 

 

- A llengua catalana, s’observa un increment de 3’2 punts i alhora es mantenen 

uns bons resultats per sobre de l’assoliment proposat pel 2016-20. 

- A llengua castellana també es dóna un increment de 1’43 punts i es mantenen 

uns bons resultats per sobre de l’assoliment proposat pel 2016-20. 

- A llengua anglesa s’observa una millora de 2’53 punts, coincidint amb 

l’assoliment proposat pel 2016-20. 

- Sembla que la línia de treball de centre és encertada, però s’haurà de continuar 

vetllant pel manteniment d’aquests resultats, i fer revisions i/o noves 

actuacions per la millora de la llengua anglesa. 

PROVES D’AVALUACIÓ INTERNA 

Les proves internes d’Educació Infantil i d’Educació Primària han estat l’eina per 

recollir els resultats anuals (individuals i de grup-classe) de la comprensió lectora (ACL i 

LECTOGRUP) i expressió escrita, per observar el nivell inicial de l’alumnat i la seva 

evolució en la prova final.  
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Les dades anuals de superació del cicle superior són les següents: 

 Índex d'alumnes que superen les àrees en acabar 6è de primària 

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

Ll. Catalana 81.82% 100% 100% 100% 

Ll. Castellana 81.82% 100% 100% 100% 

Ll. Anglesa 81.82% 90% 92.85% 100% 

 

Observant les dues graelles anteriors, s’observa que: 

- Les dades anuals i les mitjanes de quatre cursos en la superació del Cicle 

Superior mostren una concordança amb els resultats externs de les proves de 

6è en les àrees de l’àmbit lingüístic, essent sempre la superació de cicle més alta 

que l’assoliment de les proves externes.  

S’haurà de seguir treballant per mantenir una bona coherència entre els resultats de 

l’avaluació interna i externa. 

 

 Competència lingüística del professorat: 
 
A l’escola hi ha 1 mestra amb titulació C1, 3 mestres amb nivell B2 i 2 mestres amb B1 en 
llengua anglesa. 
 
D’altra banda, tenim dues mestres amb perfil AICLE.  
 
Aquestes dades fan referència al curs 2020-2021. 
 
 

 Places docents amb perfil professional de l’àmbit lingüístic:  
 
A l’escola no hi ha actualment cap lloc específic de perfil lingüístic. 
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4. OBJECTIUS EN RELACIÓ AMB L’APRENENTATGE I L’ÚS DE LES 
LLENGÜES 
 
Pel que fa als objectius proposats en el nostre Projecte Lingüístic en relació a 

l’aprenentatge i ús de les llengües desenvolupem les següents propostes: 

 

- Saber emprar tots els llenguatges de què disposem les persones per 

comunicar-nos: oral, escrit, visual i plàstic, corporal, musical, matemàtic...  

- Potenciar l’adquisició del llenguatge a través d’aprenentatges que siguin 

significatius i funcionals.  

- Fomentar en tots els membres de la comunitat educativa la responsabilitat, 

la participació i la cooperació en l’adquisició del llenguatge. 

- Fomentar activitats que incideixin en la formació permanent de l’equip 

docent en relació a les llengües d’ús de l’escola. 

-  Treballar per tal d’aconseguir alumnes competents lingüísticament i 

plurilingües, capaços de llegir i comprendre en llengua catalana, castellana i 

anglesa. 

-  Facilitar a l’alumnat experiències, activitats i entorns d’experiències lectores 

per tal de fer un aprenentatge més significatiu. 

- Conèixer i respectar la diversitat lingüística i cultural de l’alumnat. 

- Acompanyar l’alumnat a desenvolupar el seu esperit crític i les seves 

capacitats intel·lectuals envers les diferents llengües i cultures.  
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5. CRITERIS METODOLÒGICS I ORGANITZATIUS EN RELACIÓ 
AMB L’APRENENTATGE I L’ÚS DE LES LLENGÜES 

 

Pel que fa el tractament de les llengües al nostre centre la Llengua Catalana és la 

llengua vehicular de l’ensenyament en les etapes d’Educació Infantil i Primària. La 

llengua s’aprèn més efectivament quan s’usa en contextos funcionals i significatius, 

l’ensenyament de totes les llengües del centre tindrà un enfocament comunicatiu. A 

més de ser una àrea d’estudi, la llengua és un vehicle de comunicació amb els altres. És 

per això que es vetllarà perquè l’aprenentatge de les llengües tingui un enfocament 

significatiu i funcional mitjançant la creació de situacions comunicatives que incentivin 

l’ús de la llengua. 

 

A la nostra escola tenim clar que l’objectiu final és que tot l’alumnat tingui el mateix 

nivell de llengua catalana que castellana.  A l’educació infantil es fa immersió lingüística 

en Llengua Catalana per part del professorat. La Llengua Castellana s’introdueix, a la 

nostra escola, a nivell oral des de 1r de cicle inicial d’educació primària. Al segon curs de 

cicle inicial s’introduirà el llenguatge escrit de manera molt bàsica i es continuarà al 

llarg del cicle mitjà i cicle superior a nivell oral i escrit, tal i com indica el currículum. 

Les llengües catalana i castellana, sovint, són treballades pel mateix mestres tutor/a fet 

que permet un tractament globalitzat de les llengües. Els mestres esdevenen un model 

del domini de les diferents dimensions en més d’una llengua, permet la l’aprenentatge 

d’estructures comunes i la transferència d’aprenentatges d’una llengua a l’altra.  

 

La llengua anglesa es comença a impartir al nostre centre des de primària, fent 

aproximacions a aquesta a l’etapa d’infantil. En aquests primers estadis es tracta 

d’entrar en contacte amb la llengua i familiaritzar-se amb aquesta. Tot es treballa de 

forma lúdica i oral, mitjançant les rutines, contes, cançons... Progressivament, a l’etapa 

de primària, s’introdueix un treball escrit d’aquesta llengua amb l’objectiu de que 

l’alumnat finalitzi l’etapa amb un domini suficient de la competència comunicativa i 
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lingüística de la Llengua Anglesa. Per tal de assolir aquest objectiu que ens proposem, i 

cercant dotar de funcionalitat l’aprenentatge, participem a projectes com “Sharing to 

Learn” amb l’Institut de Sant Esteve Sesrovires i fem possible activitats i teatres al 

centre en anglès amb professionals. Val a dir que  gràcies a la regidoria d’educació de 

l’Ajuntament de Castellví de Rosanes, a l’escola disposem dins l’horari lectiu d’un 

auxiliar en llengua anglesa per treballar principalment la competència oral. 

 
 

Dels criteris metodològics i organitzatius en relació a l’aprenentatge de les 

llengües de la nostra escola, destaquem:  

- Impartició des de primer curs d’Educació Primària, de l’assignatura de llengua 

anglesa. En el cas de que l’organització de mestres i horaris a l’inici del curs permeti 

que la mestra d’anglès pugui participar a l’etapa d’Educació Infantil, es prioritzaria la 

presència d’aquesta al desenvolupament  de les rutines en llengua anglesa als 3 grups 

d’infantil, així com altres activitats que la mestra consideri, com ara: lectures de llibres, 

cançons, teatre... 

- Implementació del Pla de Lectura de Centre, amb el quadern de lectura com a eina 

clau, entre d’altres,  i reforç del paper de la biblioteca escolar i establiment de mitja 

hora de lectura diària a tots els nivells.  

- Utilització de les eines digitals en l’aprenentatge de les llengües.  

- Incorporació d’exposicions orals en la programació de les àrees de llengua catalana a 

partir del curs de tercer i de la llengua anglesa a CS. 

- Es contempla la possibilitat de fer grups reduïts d'expressió oral i escrita per l'alumnat 

que no tingui un domini correcte de la llengua anglesa.  

- Realització d’activitats que reforcin la presència i el reconeixement de les llengües de 

l’alumnat del centre per tal de desenvolupar la consciència intercultural i el respecte a 

la diversitat. 
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6. OFERTA DE LLENGÜES ESTRANGERES 
 
4.1 Primera o primeres llengües estrangeres 
 
El centre comença l’aprenentatge de la 1ª llengua estrangera oficialment (llengua 

anglesa) al 1r curs de cicle inicial de primària. 

  

De manera extraoficial, durant el curs 2020-2021 es realitza una sessió de 30 minuts a 

cada aula d’educació infantil, amb l’objectiu d’iniciar les criatures en l’aprenentatge 

oral de la llengua anglesa. Amb aquesta finalitat, l’especialista d’anglès, realitza les 

rutines diàries, canta cançons i explica contes en llengua anglesa. 

  

L’especialista de llengua estrangera , ha elaborat una planificació degradada de les 

competències en llengua anglesa, de manera que: 

 

-          A cicle inicial es treballen les competències a través de contes, cançons, 

jocs i el treball de les rutines diàries. 

-          A cicle mitjà es treballen les dimensions amb activitats, lectures d’articles, 

dictats , per tal de donar eines per a poder desenvolupar-se competencialment. 

Aquestes activitats intenten adaptar-se als temes dels projectes que treballa el 

curs. 

-          A cicle superior es treballen els dictats (situacionals), es fa lectura 

trimestral d’un llibre ( triat per l’alumnat o la mestra segons convingui ), es 

realitzen conferències trimestrals de temes motivadors per l’alumnat. 

  

Dins l’àmbit de l’aprenentatge competencial de la llengua anglesa, es treballa utilitzant 

recursos digitals que s’adapten al tema treballat a l’aula. També es contempla l’ús no 

contextualitzat de les tecnologies amb la intenció de treballar les competències orals, 

literàries, escrita i de comprensió de manera espontània i més lliure a l’aula. 
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 Al no tenir un espai o aula específica per fer l’anglès, la mestre especialista té un racó a 

cada aula on hi penja els referents visuals. A les aules es pengen els cartells de frases 

orals rutinàries i cartells en anglès que complementen els existents en català. 

 

El centre té cartelleria en llengua anglesa (noms de les aules) dins d’aquestes, ja que la 

comissió pedagògica va decidir que els referents visuals d’anglès estiguessin dins de 

les aules i no fossin visibles pel passadís. Aquesta decisió es va prendre per a respectar 

l’estètica cuidada de l’escola. 

  

De moment, no es contempla l’ús rutinari de la llengua anglesa dins de l’aula però sí es 

contempla que com a rutina diària, l’alumnat escrigui la data, el temps i el nombre 

d’alumnes que estan a l’aula i els que no, en un racó de la pissarra. 

  

El centre, de moment no ha planificat la realització d’un àrea no lingüística en llengua 

anglesa. De la mateixa manera, actualment, no es planteja la participació en projectes 

plurilingües, així com incentivar programes plurilingües. 

  

El centre no té previst la realització de classes de llengua d’origen en horari 

extraescolar, però en fa un ús simbòlic i s’utilitzen per a treballar la dimensió 

plurilingüe i intercultural del currículum, tot potenciant actituds receptives cap a les 

persones que parlen altres llengües. 

   

• Activitats extraescolars d’aprenentatge de llengües i cultures addicionals 

  

A l’escola es realitzen tallers extraescolars de llengua anglesa, seguint la metodologia 

de Kids and us, contemplant l’assistència d’alumnat des de p3 fins a sisè de primària, si 

s’escau. 
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7. RECURSOS I ACCIONS COMPLEMENTARIS 

 

A la nostra escola treballem la llengua d’una manera globalitzada i competencial. Per 

aquest motiu treballem sense llibres i incloem als projectes i al treball d’aula, les 

dimensions lingüístiques que ens marca el departament. Els projectes es treballem de 

manera interdisciplinària, de manera que també inclouen el treball de l’àrea lingüística 

així com de totes les altres assignatures.  

Seguidament es comenten diferents metodologies de treball lingüístic que realitzem a 

l’escola:  

- Monogràfic: a través del tema del monogràfic s’inclou el treball 

lingüístic. Com exemples podem comentar els tipus de text, les 

enquestes... 

- Educació artística (música - visual i plàstica): mitjançant la música es 

contribueix des de l’estudi dels diferents tipus de text present en les 

cançons (tant en català, castellà com anglès), i l’estudi 

d’embarbussaments i poesies interpretades al ritme de bases musicals. 

També s’utilitza el llenguatge en les diferents fitxes de treball, contes 

sonors, treballs de recerca, etc. 

D’altra banda, a educació visual i plàstica s’utilitza el llenguatge oral per 

expressar sobre el treball fet (què s’està fent, perquè, com, materials...) 

Sovint les converses giren entorn la part artística com personal. També 

hi ha lectures i vídeos sobre artistes o obres d’art, generalment en català 

o castellà. Més puntualment s’utilitza el llenguatge escrit per expressar 

(paraules o petits textos); la llengua utilitzada és el català quan esdevé 

un tasca i la seva llengua materna quan ho vol expressar l’infant. 

- Llibreta de les emocions: aquest recurs ens ofereix la possibilitat 

d’expressar les emocions i els sentiments dins l’àmbit de valors, amb un 

llenguatge adient i acurat.  El treball de les emocions es realitza amb les 

famílies i a l’aula amb els i les companys/es de classe. 
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- Quadern de lectura: recurs d’aula compartit per tota l’escola, on 

l’alumnat treballa i deixa constància del treball lector realitzat durant el 

curs. També és on hi trobem el feedback de l’alumnat, de les famílies i 

dels mestres, així com el recull de la seva evolució en el procés lector.  

- Assemblea: durant les assemblees es segueix el protocol d’aplicació 

establert per l’escola que requereix el treball lingüístic ( lectura d’actes, 

escriptura de notes...). 

- Rotllana: sobretot a l’àrea d’educació infantil es treballa l’expressió oral i 

escrita a través del treball de les rutines a la rotllana, on també es 

proporciona un lloc i un espai d’expressió per a l’alumnat i mestres. 

- Racons: tenim un racó específic de llengua tot i que la llengua està 

present a tot arreu i com a vehicle d’expressió en tots els altres racons, 

activitats i assignatures. Realitzen un treball intens de consciència 

fonològica que permet als infants tenir una bona dicció de la llengua 

catalana. 

- Biblioteca i llibres que roden: els nens i les nenes de l’escola utilitzen el 

servei de préstec de llibre de la biblioteca a cicle mig i superior. A infantil 

visiten la biblioteca un cop a la setmana. A les aules, les mestres fan tria 

de llibres per tal que rodin entre l’alumnat d’una mateixa classe. Aquests 

dos treballs queden reflectits en el quadern de lectura, prèviament 

anomenat. 

- Graella distribució tipologies textuals: després de la formació del curs 

2017/2018, a l’escola es va realitzar una graella que classifica les 

tipologies textuals en cursos, trimestres i assignatures ( català, castellà i 

angles ), de manera que es cobreix el currículum en referència al treball 

per tipologies textuals. Annex 3 

- Auxiliar de conversa en llengua anglesa: treballem amb el suport d’un 

auxiliar de conversa en llengua anglesa que  fa suport en l’aprenentatge. 
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Les accions complementàries  

El centre participa en el programa Sharing to learn amb l’alumnat de CI, CM i CS.  

Aquest programa consisteix en aprendre els uns dels altres, és a dir, l’alumnat de 

l’escola aprèn de l’alumnat de l’institut que comparteix el seu domini i coneixement de 

la llengua anglesa.  L’objectiu és fer un intercanvi de coneixements amb la intenció de 

crear un espai d’aprenentatge compartit i significatiu. 

8. LA COMUNICACIÓ INTERNA I LA RELACIÓ AMB L’ENTORN 
 
El català és la llengua vehicular i de comunicació al centre en la major part de les 

activitats. A la zona d’influència de la nostra escola hi ha població català i 

castellanoparlants. Tota la documentació del centre es fa en català, tal com 

determinen els articles 16.4 i 16.5 de la Llei d’educació 12/2009, del 10 de juliol. 

S'ha de fomentar l'ús de la llengua catalana en tota la comunitat educativa. El nostre 

centre ha de seguir les directrius marcades pel Departament en aquest sentit, i és per 

això que tots els rètols i l'ambientació general de l'escola es fa en llengua catalana. El 

Centre fa tota la documentació en català. L'Escola donarà tota l'atenció que les 

famílies necessitin d'una manera personalitzada en català, castellà o anglès (si s'escau). 

Per a la resta de llengües, el Centre contactarà amb el servei de traducció i mediació de 

l'Ajuntament, del Consell Comarcal o d'altres entitats. 

 

9. LA FORMACIÓ I ACREDITACIÓ LINGÜÍSTICA DEL PROFESSORAT 
 

Durant el curs 2017/18 es va dur a terme una formació en centre, organitzada pel CRP, 

relacionada amb la dimensió d’expressió escrita en llengua catalana, castellana i 

anglesa. Fruit d’aquesta formació va esdevenir una graella on es van classificar les 

diferents de tipologies de text a treballar per trimestre i cursos. D’altra banda, 

comptem amb el reconeixement de projecte d’innovació pel Projecte Emocional del 

centre.  
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10. DIFUSIÓ DEL PROJECTE LINGÜISTIC DE CENTRE 
 
El PLC una vegada revisat es donarà a conèixer a tota la comunitat educativa. Primer es 

donarà a conèixer al claustre on es modificarà segons les aportacions dels mestres. 

Després serà quan es farà extensiu al consell escolar per acabar compartint-lo a la 

pàgina web de l’escola.   

 

 
ANNEX 1: Diligència 
                   
ANNEX 2: Enquestes 
 
ANNEX 3: Graella                  


