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1. INTRODUCCIÓ I FUNCIÓ DEL (PLC): 
 

Aquest Projecte Lingüístic de Centre (PLC) s’ha elaborat a partir de la revisió del projecte 
anterior. Regula l’ús de les llengües en els diferents àmbits del centre i forma part del 
Projecte Educatiu de Centre (PEC). 

 
La nostra escola es defineix com a catalana i vetlla per la formació dirigida al coneixement 
de l’entorn social i cultural immediat i, en especial, de la llengua, la història , la geografia i 
la realitat social catalanes. 
 

Volem que el PLC segueixi sent una eina per garantir una presència adequada del català i 
el castellà, de manera que tots els infants, qualsevol que sigui llur llengua habitual en 
iniciar l’ensenyament, al final de l’educació primària obligatòria, puguin comprendre i 
produir missatges orals i escrits amb propietat, autonomia i creativitat, tant en llengua 
catalana com castellana i fent ús de diferents mitjans de comunicació. 
 

Com a ciutadans europeus, considerem necessari que els/les alumnes siguin poliglots i 
des del centre som conscients que aprendre llengua és aprendre al llarg de tota la vida del 
nostre alumnat. Per aquest motiu, plantegem la llengua des de tot el plantejament del 
currículum. 
 

Actualment la nostra escola ja compta amb un PLC que necessita d’aquesta actualització 
per a adequar-lo a la realitat de l’escola.  
 

La direcció de l’escola vetllarà per la seva distribució i coneixement a tota la comunitat 
educativa. 
 
 

2. MARC NORMATIU: 
 
El nostre PLC parteix dels següents documents normatius: 
 

 Llei 7/1983 de 18 d'abril, de Normalització Lingüística. 

Llei 1/1998 de 7 de gener, de Política Lingüística. 

Decret 75/1992, de 9 de març, pel qual s'estableix l'ordenació general dels 
           ensenyaments de l'Educació Infantil, Primària i Secundària Obligatòria. 

Decret 94/1992, de 28 d'abril, pel qual s'estableix l'ordenació curricular de 
           l'Educació Infantil. 

Decret 95/1992, de 28 d'abril, pel qual s'estableix l'ordenació curricular de 
l'Educació Primària. 

 Decret 223/1992, de 25 de setembre, de modificació dels decrets 95/1992 i 
           96/1992 de 28 d'abril. 

Decret 142/2007 Currículum d’Educació Primària. Àmbit de Llengües. 
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3. OBJECTIUS DEL PROJECTE: 
 
1.- Conèixer i utilitzar correctament la llengua catalana tant oralment com per escrit, 
emprant-la com a llengua vehicular i d'aprenentatge en tots els àmbits: relacional, 
administratiu, de comunicació i d'aprenentatge. 
 
2.- Assolir un domini oral i escrit de la llengua castellana que permeti als/les alumnes 
utilitzar-la apropiadament com a font d'informació i vehicle d'expressió, que els permeti 
relacionar-se adequadament fora de Catalunya. 
 
3.- Comprendre i expressar en llengua anglesa missatges senzills dins d'un context. 
 
4.- Fomentar les capacitats expressives i comunicatives dels/de les nens i nenes per tal 
que esdevinguin interlocutors actius i crítics, així com bons receptors d'informació.  
 
5.- Buscar recursos i estratègies per a despertar el gust per la lectura en les tres 
llengües:català, castellà i anglès. 
  
6.- Assegurar la participació de tota la comunitat educativa per evitar l’ús sexista  
del llenguatge. 
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4. ANÀLISI DEL CONTEXT 
 
Concretar el caràcter del centre i definir la nostra escola a nivell de projecte lingüístic 
suposa una anàlisi de la pròpia realitat i del context socioeconòmic i cultural on es 
desenvolupa la nostra acció educativa. 
Partint d’aquesta realitat, adeqüem les finalitats establertes pel nostre centre a nivell 
d’educació Infantil i Primària. 
 
4.1.  CARACTERÍSTIQUES SOCIOLINGÜÍSTIQUES.   
 

4.1.1 La llengua de l’entorn. 
 

Vacarisses està situat a l’extrem occidental del Vallès Occidental, tenint a 10 Km 
Terrassa, a 12 Km Olesa de Montserrat, per una banda, a uns 25 Km Manresa, per l’altra, 
com a nuclis urbans més grans; i com a nuclis petits, amb característiques similars, 
Viladecavalls i Castellbell i el Vilar. 
 

El terme municipal  de Vacarisses té uns 42 km quadrats. La població es concentra en 
petits nuclis. D’una banda el nucli urbà, i d’altra, divuit urbanitzacions disperses pel terme: 
Torreblanca I i II, la Carena Llarga, els Caus, el Palà, Can Serra, el Ventaiol, el Fresno, el 
Pou Gran, la Farinera, l’Eixample, la Coma, Comelles I, Comelles II, la Creu, Ca l’Oliva, 
Colònia Gall i Bonavista.  
 

Existeixen dues escoles públiques en el terme municipal, per tant, existeixen dues zones 
escolars. 

La zona escolar de l’Escola Pau Casals comprèn: el nucli urbà de Vacarisses i les 
urbanitzacions de Torreblanca I, Torreblanca II, la Carena Llarga, l’Eixample, la Coma, 
Bonavista i els Caus. (Vegeu zona A del plànol a l’annex 1). 

Gran nombre d'alumnes de la nostra escola viuen en aquestes urbanitzacions, algunes 
d'elles força allunyades de l’escola. Això implica: 

 
 Trajectes diaris per carretera. 
 Llevar-se més d'hora i arribar a casa més tard. 
 Quedar-se al menjador escolar. 
 Utilitzar el servei d’ activitats extraescolars i/o de matiners. 

 
El cens municipal és actualment d'uns 6.243 habitants i malgrat a l’escola hi ha matrícula 
viva, la natalitat està baixant considerablement.  
També durant tot l’any hi ha famílies que arriben o marxen, generalment,  per motius de 
feina i el conseqüent canvi de domicili. El tipus d'habitatge més comú segueix sent la casa 
unifamiliar amb planta baixa, un o dos pisos situada en una parcel·la de dimensions 
variables. Al centre del poble, les cases són adossades i de dues o tres plantes, però 
també hi ha algun bloc de pisos dins el nucli urbà. L'escola recull les necessitats de tots 
l’alumnat intentant atendre-les des de totes les vessants: tutories, adaptació a l'escola, en 
el nivell de maduració i d'aprenentatge, en les necessitats socials desafavorides... 
 

L'Escola Pau Casals està situada al nucli del poble, al carrer Salvador Badia, just al costat 
de l'Escola bressol municipal “El Cuc”.  
 
Actualment al poble hi ha un gran nombre d’entitats: Associació de Joves de Vacarisses, 
Associació per la Cultura i el lleure de Vacarisses, Colla de Gegants de Vacarisses, 
Grallers de Vacarisses, Esbart Dansaire de Vacarisses, Diables de Vacarisses, Associació 
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de Dones de Vacarisses, Associació Cor de Vacarisses, Cul Actiu Vacarisses, Club 
Esportiu Vacarisses. També hi ha el Casal de la Gent Gran, l’Escola Municipal de Música i 
la Biblioteca El Castell, un edifici històric del poble. La llengua vehicular d’aquestes 
entitats és majoritàriament el català. Mentre que les Associacions de veïns de les diferents 
urbanitzacions tenen bàsicament com a llengua vehicular el castellà. 

 

4.1.2. La llengua a l’escola. 
 

La provinença d’una gran part dels nostres alumnes de P-3 és d’escola bressol. En aquest 
curs 2015-2016, de tots els alumnes de P-3, un 97,7% provenia d’escola bressol mentre 
que un 2,28% no havia estat escolaritzat.  
 

A l'escola hi ha matriculats, actualment, 410 alumnes, dels quals 130 fan educació infantil i 
280 estan a l’educació primària. Som una escola de doble línia, és a dir, amb dues 
classes per nivell. A educació infantil la ràtio es troba entre els 20 i els 25 alumnes per 
mestre/a i/o tutor/a, mentre que a Primària la ràtio és de 22/24 alumnes per classe.  

 Orígens lingüístics dels alumnes en tants per cent. 
 

Tal i com hem constatat a l’anàlisi de l’entorn, a la nostra escola tenim matrícula viva tot 
l’any i per aquest motiu ens arriben alumnes d’incorporació tardana : 
 

 de Catalunya, en un 99% 

 estrangers / fora de Catalunya, en un 1% 

L’escola compta amb un 11% d’alumnes amb necessitats educatives especials i un 3% 
d’alumnes amb una situació sociofamiliar sota la supervisió dels Serveis Socials del 
municipi. Creiem que aquest percentatge no ha d’afectar a les propostes que es facin en 
aquest projecte lingüístic. 
 
4.2.  DOMINI DE LA LLENGUA  
 

Les dades corresponents a aquest apartat, provenen dels resultats de les enquestes 
passades a finals del curs 2014-2015. Aquests continuen sent vàlids en la població actual 
del nostre centre, donat que la realitat sociolingüística del nostre municipi no ha variat de 
forma significativa. 

 

4.2.1. Coneixement i ús de la llengua catalana per part dels alumnes. 
 

La major part dels alumnes que entren a l’escola dominen la llengua catalana. Són molt 
pocs aquells que no l’han sentit mai. Sí que trobem alguns casos d’alumnes que la llengua 
materna és la castellana i que en entrar a P3 i no haver anat a escola bressol els costa 
força la utilització i coneixement de la llengua catalana. 
 
Per tal de conèixer quin és l’ús tant de la llengua catalana com la castellana per part dels 
nostres alumnes en diferents situacions de l’escola es va passar una enquesta als 
mateixos alumnes. En els cursos d’educació infantil i algun de cicle inicial, aquesta 
enquesta ha estat contestada des de casa per les famílies, mentre que els alumnes de 3r, 
4t, 5è i 6è primària l’han contestada els mateixos alumnes dins l’escola. 
 
La participació en les enquestes retornades per les famílies ha estat d'un 75%.  Cal dir 
que entre l’alumnat de 3r a 6è la participació va ser del 100%, donat que l'enquesta va ser 
completada a l'aula.  
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 L’ús de la llengua catalana dins l’escola. 
 

S’observa que l'alumnat de la nostra escola es divideix en dos grans blocs que gairebé 
són iguals en proporció: els alumnes que parlen en català i els que ho fan en castellà. 
Això es manté en gairebé tots els ítems consultats amb excepció de la parla amb els/les 
mestres, els/les companys/es de classe i el monitoratge de menjador, en què l’alumnat 
utilitza de manera majoritària la llengua catalana.  
 

Pel que fa a l'hora d'esbarjo, els alumnes de l'escola utilitzen per igual, el català, el 
castellà o les dues llengües a la vegada. 
 
 

 L’ús de la llengua catalana fora de l’escola 
 

Aquest punt fa referència a la llengua que els nostre alumnat utilitza a casa amb el pare, 
la mare i  els germans. En aquests casos podem veure que: 
 

 El volum de nens que parlen amb la mare en català i els que ho fan en castellà  és 
gairebé igual ( 48% i 44% respectivament). També queda plasmat que hi ha 
alumnes que utilitzen ambdues llengües, un 6% i un 2% que parla altres llengües 
com l’anglès i l’alemany. 

 

 Pel que fa al pare, també el percentatge d’alumnes és gairebé igual, un 46% parla 
en català, un 49% en castellà, un 4,5% empra ambdues llengües i un 0,5% parla en 
anglès. 
 

 No hi ha gaire diferència entre el percentatge d’alumnes que parlen en català i els 
que ho fan en castellà amb els seus germans, trobant un 43,5% que ho fan en 
català, un 39% en castellà i un 6,5% parla ambdues llengües. 

 

Quan preguntem als alumnes quina llengua utilitzen al carrer veiem que un 36% ho fa en 
català i un 39,2% en castellà. També un 24,8% d’alumnes confirma ser bilingüe. 
 
Dins d’aquest apartat de la utilització de la llengua a casa vàrem preguntar també per la 
llengua més utilitzada en la lectura i a l’hora de mirar la TV. En el primer cas les 
enquestes ens diuen que la majoria d’alumnes 51% utilitzen la llengua catalana a l’hora 
d’escollir un llibre per a llegir; un 30% tant li fa llegir en català com en castellà, i només un 
18,9 % diu llegir només en castellà. Pel que fa a l’hora de mirar la programació de la TV, 
la major part dels alumnes diuen mirar canals tant en català (17,8%) com en castellà 
(46’6%), un 31% mira les dues i un 4,6 mira la TV en anglès.  
Fent un resum general de tots els ítems podem extreure’n la conclusió que la utilització de 
la llengua catalana i la castellana és gairebé equivalent. Un 56% dels pares parlen entre 
ells en castellà, mentre que un 32% ho fa en català. Només un 10% ho fa en les dues 
llengües i un 2% en anglès. 
 

4.2.2. Coneixement i ús de la llengua catalana per part del personal docent. 
 

La plantilla del nostre centre, amb doble línia, és de 26 mestres i mig. D’aquests mestres 
un 2% s’acull a reducció de jornada. 
 

La plantilla de l’escola és força estable. Del professorat hi ha un 75% de mestres que 
tenen la seva plaça definitiva al centre. El 25% restant de la plantilla està format per 
professorat no definitiu al centre (funcionaris en comissió de serveis, funcionaris 
provisionals, interins i substituts). 
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Al professorat també se li va passar una enquesta per tal de conèixer realment la 
utilització que feia de les diverses llengües a l’escola. La informació que en podem 
extreure és: 
 

El nivell de participació en les enquestes passades al professorat ha estat d’un 100%.  

Les titulacions de català que té el personal que treballa en aquesta escola es distribueix 
de manera uniforme entre: 

- reciclatge: 0% 
- nivell C : 97 % 
- títol de mestre de català: 3 % 

 

Pel que fa a la informació de l’ús de la llengua en diverses situacions, en podem extreure 
que el català és llengua materna d’un 50% del professorat, així com el castellà és l’altre 
50%. Malgrat però, gairebé el 100% d’aquest utilitza la llengua catalana en les activitats 
docents. És també així pel que fa a l’hora de parlar amb els alumnes a l’aula, al pati i 
també pel que fa als companys. 
 

4.2.3. Coneixement i ús de la llengua catalana per part del personal no docent. 
 

A l’escola el nombre de personal no docent que intervé és aproximadament d’unes 26  
persones. Aquest col·lectiu és molt divers, ja que inclou des del conserge i l’administrativa 
fins a tot el personal de monitors/-es (menjador i extraescolars) així com el personal de 
neteja. 
 

L’enquesta que hem passat a  aquest col·lectiu no ha estat tan extensa com en la dels 
alumnes. En aquest cas ens hem limitat a preguntar per: la llengua materna, la llengua 
utilitzada amb els companys, amb el personal docent i amb els alumnes. 
 

Pel que fa al personal no docent i l’ús del català, cal destacar que el 50% del personal té 
llengua materna castellana i que el 100% utilitza la llengua catalana dins del centre a 
l’hora de relacionar-se amb professorat, alumnes i companys/es de feina.  
 

 

5. DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 
 
5.1. ÀMBIT PEDAGÒGIC.  
 

 

 5.1.1   El  tractament  de  la  llengua  catalana  com  a  llengua  vehicular  i       
                      d’aprenentatge. 
 

o  El centre vetllarà per l’ús de la llengua catalana, com a llengua pròpia de 
Catalunya, vehicular i d’aprenentatge i pels seus recursos materials i didàctics. 

 

o El català serà el vehicle d’expressió i comunicació entre el professorat, l’alumnat i 
la resta de personal en  totes les activitats docents tant internes com externes. 

 

o L’escola, però, té l’objectiu de convertir-se en un context de referència de llengua 
catalana, de manera que l’alumnat tingui més oportunitats i pugui esdevenir 
competent en la comunicació i expressió  de  la llengua catalana en la gran majoria 
d’usos lingüístics: al pati, entre l’alumnat, etc. 
 

o El centre vetllarà perquè en acabar l’educació primària l’alumnat conegui i utilitzi 
correctament la llengua catalana, tant a nivell oral com a nivell escrit. 
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o Totes les àrees s’imparteixen en llengua catalana, a excepció de les àrees de 
castellà i les àrees estrangeres. Les activitats orals i escrites, les explicacions 
dels/de les mestres, el material didàctic i les activitats d’avaluació seran en llengua 
catalana. 

 

o El nostre centre vol ser un dels contextos on l’alumnat pugui conèixer i adquirir els 
senyals d’identitat propis de Catalunya: les tradicions, la cultura, el patrimoni... 

 
 

o El centre vetllarà perquè el professorat i totes les persones que tenen relació 
directa amb l’alumnat utilitzin la llengua catalana en la seva tasca docent, tant en 
activitats curriculars com no curriculars (menjador i activitats extraescolars). 

 

o L’escola implica els alumnes en el respecte a la diversitat lingüística i en la presa 
de consciència de la riquesa que representa aquesta pluralitat. 
 

 
5.1.2. Procés d’ensenyament aprenentatge de la llengua castellana. 

 
o L’ensenyament de la llengua castellana està garantit en tot el currículum de  

primària. 
 

o L’alumnat coneixerà en acabar l’educació primària la llengua castellana a nivell oral 
i escrit i en podrà fer un ús apropiat com a font d’informació i vehicle d’expressió. 

 

o L’inici de l’ensenyament i aprenentatge de la llengua castellana es fa a partir del 
cicle inicial, potenciant majoritàriament l’aspecte oral sobre l’escrit, per arribar, al 
final d’aquest cicle, a conèixer els trets fonètics i ortogràfics diferencials del català. 
Això es duu a terme amb una  distribució horària de 2h i 30 minuts setmanals. 

 

o A cicle mitjà i superior s’imparteixen també 2h i 30 minuts de castellà.  
 

o Es vetllarà perquè l’alumnat en acabar l’ensenyament primari tingui la competència 
comunicativa òptima. 

 

o S’intentarà, a partir dels recursos humans del centre, que el professorat que 
imparteixi la llengua castellana sigui sempre una persona que no coincideixi amb el 
tutor de l’aula, de manera que l’alumne pot identificar aquesta llengua amb una sola 
persona i així diferenciar el context propi de cada llengua. Aquest serà model de 
llengua per a l’alumnat. 
 

 
 

5.1.3. Procés d’ensenyament  i aprenentatge de la llengua estrangera 
 

o El centre ha optat per l’anglès com a primera llengua estrangera. 
 

o L’alumnat inicia l’aprenentatge d’aquesta llengua estrangera a partir de P3. 
 

o El centre disposa d’especialistes amb coneixements adients per poder impartir 
aquesta àrea. 
 

o Es contempla la flexibilització de grups i altres tipus d’agrupament per poder-hi 
accedir, així com l’ús de l’aula d’anglès en alguns casos. 
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o La distribució horària de la llengua anglesa està establerta de la següent manera: 
 

 Educació Infantil: Una sessió setmanal a cada nivell d’1h on es pretén 
sensibilitzar l’alumnat en una nova llengua. 

 C. Inicial: Dues sessions d’una hora.  

 C. Mitjà: Dues sessions d’una hora.  
 

 C. Superior: Dues sessions d’una hora. 
 
 

o El centre vetllarà perquè en acabar l’Educació Primària l’alumne comprengui i pugui 
expressar en llengua anglesa missatges senzills dins d’un context. 

 
Temporització a Primària: 
  

 
CICLE/ÀREA CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR 

Ll. Catalana 3h x setmana 3h x setmana 3h x setmana 

Ll. castellana 2h 30’ x setmana 2h 30’ x setmana 2h 30’ x setmana 

Ll. Anglesa 2h x setmana 2h x setmana 2h x setmana 

 
 

5.1.4. Principis relatius a l’opció metodològica per a l’aprenentatge de les 
llengües. 

 

o Els/les mestres i professorat són models de llengua i han de vetllar per la correcció 
de l’ús.  

 

o La metodologia i materials didàctics que s’utilitzen a les diverses llengües 
d’ensenyament és diferent.  

 

 Pel que fa a les llengües estrangeres es dóna molta més importància a 
l’expressió i la comprensió oral; aquest treball es duu a terme amb activitats 
molt lúdiques i manipulatives (flash-cards, pòsters, cd, murals, vídeos...). 

 

 Pel que fa a les llengües catalana i castellana el desenvolupament de les 
sessions està en funció dels grans blocs de treball de qualsevol llengua: 
comprensió, expressió, lèxic, fonètica, ortografia, gramàtica. També es fa ús 
de quaderns de reforç, ampliació i avaluació, proporcionats per les editorials 
com a eines de treball complementàries. 

 
o Durant el curs es realitzen reunions de coordinació primària-secundària amb els 

centres educatius del municipi per coordinar i arribar a acords respecte el 
tractament metodològic de les llengües i crear, així, una línia de treball unificada 
per a la millora de la competència de l’àmbit lingüístic. 

 

o Resultats Avaluatius. Els resultats de les competències bàsiques ens indiquen la 
necessitat de treballar en els diferents cicles aspectes relacionats amb les llengües.  
Per això considerem important fer incidència en la millora de tots els aspectes de la 
comunicació lingüística. 
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o Activitats pel foment de la lectura.  

 Mitja hora de lectura diària a primària. 

 Des de la biblioteca es presenten un seguit d’activitats amb els següents 
objectius: 

 

 Formar els alumnes en la lectura com una habilitat social bàsica. 
 Presentar activitats per ampliar la seva cultura més enllà del 

currículum. 
 Oferir-los una oferta ben extensa de textos de diferents tipologies als 

quals poden accedir lliurement a través del servei de préstec. 
 Guiar-los en l’elecció de lectures i en la consulta de materials per 

l’aprenentatge. 
 Cercar llibres i d’altres materials per donar a conèixer diferents autors, 

obres i fets literaris al seu nivell. 
 Facilitar l’accés als coneixements, tan curriculars com 

complementaris. 
 Fomentar l’autonomia dels aprenentatges ajudant-los a desenvolupar 

la capacitat de seguir aprenent al llarg de la seva vida, amb el domini 
de la lectura i l’accés a les fonts d’informació.  

 

5.1.5. Criteris generals per a l’adequació del procés d’ensenyament 
aprenentatge de les llengües a la realitat sociolingüística del centre 
globalment i individualment. 

 

El centre vetllarà perquè en el moment d’ingrés de l’alumnat amb llengua familiar diferent 
de la catalana, se senti acollit, establint estratègies que li facilitin una ràpida comunicació 
en llengua catalana per tal d’afavorir la seva participació activa en la dinàmica de l’escola. 
 

El centre tindrà present la seva realitat sociolingüística per dissenyar el model organitzatiu 
de l’àrea de llengua en funció de les seves necessitats. 

 

L’alumnat que s’incorpori tardanament al sistema educatiu de Catalunya ha de rebre un 
suport especial i addicional d’ensenyament del català ( article 21.8. Llei 1/1998 ). El centre 
garantirà l’aprenentatge de la llengua catalana i vetllarà perquè aquests alumnes 
n’adquireixin, el més aviat possible, el nivell llindar. 
 

5.1.6. Recursos per a  l’aprenentatge de la llengua catalana   
 

L’arribada d’alumnes nouvinguts amb desconeixement de la llengua catalana es duu a 
terme d’una manera molt puntual a la nostra escola. Quan es dóna aquesta situació es  
reestructuren els reforços de lectura que rep el grup classe per tal de poder atendre les 
necessitats lingüístiques d’aquests alumnes. 
 

Per tal que quedi ben recollida tota la informació es desenvolupa un PII (pla individual 
intensiu). 
 

Amb l’objectiu de facilitar la integració dels alumnes d’incorporació tardana al sistema 
educatiu de Catalunya, i per facilitar-los l’aprenentatge de la llengua catalana, s’impulsa 
que els alumnes que sempre han estat escolaritzats en el nostre ensenyament utilitzin la 
llengua catalana el màxim possible de situacions comunicatives. 
 

La llengua utilitzada a les aules d’Educació Especial és el català, tant pel que fa al treball 
exclusiu de la llengua (comprensió, expressió...) com pel que fa a vehicle  d’altres 
activitats (jocs d’atenció, lèxic...). 
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5.1.7. Activitats per incrementar l’ús social de la llengua 
 

L’escola realitza durant l’any diverses activitats que poden incrementar l’ús social de la 
llengua: 
 

 Activitats interdisciplinars. 
 

Són aquelles activitats que l’escola realitza tot fent que les diverses àrees girin entorn 
a un eix transversal o vertebrador. 
 

 Setmana Cultural: durant una setmana es realitzen activitats molt motivadores 
relacionades amb el tema de l’eix transversal d’aquell curs i es finalitza amb una 
sortida conjunta de tota l’escola. 

 

A partir d’aquí es treballen molts aspectes que aporten als nostres alumnes una gran 
quantitat de vocabulari i experiències sense haver d’estar abocats a un llibre. Aquesta 
dinàmica fa que l’alumne esdevingui el motor i impulsor del seu propi procés 
d’ensenyament - aprenentatge. La llengua vehicular de totes aquestes activitats és el 
català. 
 

 Festes tradicionals. 
 

L’etapa d’educació infantil celebra totes les festes de l’any: la Castanyada, Santa 
Cecília, Els Nicolaus, Nadal, Carnestoltes, la Pasqua, Sant Jordi...Per a totes elles es 
treballen dites, s’aprenen cançons, s’expliquen contes i es realitzen tota una sèrie 
d’activitats que potencien l’ús de la llengua i els diferents recursos lingüístics i 
culturals que el català ens ofereix. Aquesta feina es continua al cicle inicial, però amb 
un altre caire. 

 
A primària s’aprofita alguna d’aquestes festes, especialment la festivitat de Sant Jordi, per 
incidir en el treball de la llengua amb la producció de textos literaris de cara als Jocs 
Florals. També C.S. durant el tercer trimestre realitza dues activitats molt motivadores, el 
comiat de l’alumnat de 6è que organitzen els nens i nenes de 5è i el Musical que 
interpreten els propis alumnes de 6è. Ambdues activitats permeten aprofundir en el 
coneixement de les llengües i apreciar el procés de creació musical com a forma 
d’expressió artística. 

 

5.2 ÀMBIT DE GOVERN INSTITUCIONAL. 
 

L’escola fa del català el vehicle d’expressió normal en llurs activitats docents i 
administratives, tant en les internes com en les externes. Per aquest motiu l’equip 
directiu vetllarà perquè el català sigui la llengua d’ús habitual en les reunions i 
actuacions del centre (arxius, informes interns, comunicacions...). 

 
 

5.2.1. Organització interna del centre. 
 

 La direcció de l’escola vetlla perquè el català sigui el vehicle d’expressió habitual en 
les reunions del claustre, cicle, departaments i consell escolar. 

 L’escola fomenta la participació del professorat en cursos i seminaris. 

 L’escola és conscient que l’alumnat que s’incorpori tardanament al sistema 
educatiu de Catalunya ha de rebre un suport especial addicional d’ensenyament 
del català i, en aquest sentit, garanteix l’aprenentatge i l’ús de la llengua catalana 
amb personal de suport.  

 L’escola contempla la figura del coordinador LIC (llengua i cohesió social). 
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Les funcions del coordinador lingüístic són, entre altres, l’assessorament a tota la 
comunitat educativa, la supervisió i el seguiment del projecte lingüístic, la 
participació en les comissions d’atenció a la diversitat... 
 

 

5.2.2. Organització externa del centre. 
 

 El català és la llengua emprada pel centre en la correspondència oficial, els 
butlletins i informes, les comunicacions escrites dirigides a les famílies, la 
correspondència escolar, les comunicacions orals, els actes acadèmics i la 
participació a la xarxa de telecomunicacions. 

 Relacions amb altres escoles i AMPAs. L’escola demana a l’AMPA l’ús de la 
llengua catalana en les activitats internes i externes.  

 Participació de l’escola en activitats d’altres institucions: campanyes o programes 
del Departament d’Ensenyament, activitats organitzades per l’Ajuntament... 

 Relacions amb serveis educatius (ICE, CRP, CREDAV...) i les relacions amb altres 
institucions (associacions de veïns, món laboral...) es realitzaran sempre en llengua 
catalana. 

 

5.3.   ÀMBIT ADMINISTRATIU.  
  

Principis normatius que regulen aquest àmbit segons la legislació vigent: 

 

 El català ha de ser el vehicle d’expressió normal en els centres docents, tant en 
les seves activitats docents com en les administratives. 

 La Generalitat, les administracions, institucions... han d’utilitzar el català en les 
seves actuacions internes i externes. 

 Les notificacions i comunicacions s’han de fer en català, els ciutadans i 
ciutadanes tenen el dret, si ho sol·liciten, a rebre notificacions en castellà. 

 El centre té una pàgina web que li permet la comunicació amb tota la comunitat 
educativa. S’hi pot trobar tota la informació que necessita l’alumnat i les seves 
famílies. La pàgina web és en llengua catalana, tot i que pot haver-hi escrits en 
altres llengües. 

 Les actuacions administratives internes del centre, com actes, comunicats, 
horaris, rètols indicatius de dependències... es redacten en llengua catalana. Tot 
i així, respectem el dret dels ciutadans i ciutadanes, si ho sol·liciten, a rebre 
aclariments en castellà. 

 Es vetlla per la utilització d’un llenguatge no sexista en les comunicacions 
internes i externes. 

 

5.4.   ÀMBIT HUMÀ I DE SERVEIS.  
 

S’utilitzarà la llengua catalana com a llengua de comunicació oral i escrita entre tot el 
professorat, el personal no docent i l’alumnat dins i fora de l’àmbit curricular. 
 

 El centre vetllarà perquè tot el personal tingui competència lingüística en català. 
Criteri que es demanarà que també utilitzi l’AMPA. 

 

 El professorat ha de conèixer les dues llengües oficials i ha d’estar en 
condicions de poder-ne fer ús: comprensió i la utilització correcta d’ambdues 
llengües en la pràctica docent habitual, tant en l’expressió oral com en l’escrita. 
El professorat tindrà cura de la llengua  per ser-ne model d’ús per a tota la 
comunitat educativa. 
El professorat exerceix la seva tasca docent en català, excepte en les àrees de 
llengua castellana i de llengües estrangeres. 
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 La coordinadora del servei de menjador vetlla perquè la llengua catalana sigui 
d’ús habitual entre els monitors i les monitores i l’alumnat usuari del menjador.  
L’empresa contracta monitoratge amb un nivell mínim de català. 
El pla de menjador preveu que la llengua vehicular del servei sigui el català en 
totes les seves activitats. 

 
 

6. OBJECTIUS DE MILLORA I ACTUACIONS. 
 
 

 Treballar amb els alumnes la crítica de manera constructiva, analitzant i 
reflexionant sobre notícies que apareixen en mitjans informatius catalans. 

 

 Potenciar la lectura de revistes editades en llengua catalana: Cucafera, Tiro-liro, 
Reporter DOC, Cavall Fort, NAT... 

 

 Treballar la lectura d’articles tot fent el seguiment d’una notícia. 
 

 Jocs Florals:  

 Treball d’autors catalans com a punt de partida en la producció 
literària. 

 Animació a la lectura en els diferents nivells treballant autors de 
literatura catalana infantil i juvenil. 

 

 Propostes de la biblioteca escolar. 
 

 Treball per projectes i/o centres d’interès on la llengua és l’element bàsic 
d’expressió oral i escrita, i per tant, de comunicació. 

 
 
 

7. DIFUSIÓ, IMPLEMENTACIÓ I AVALUACIÓ DEL PROJECTE 
LINGÜÍSTIC DE CENTRE. 

 
El  Projecte Lingüístic de Centre és un document consensuat per tot el centre.  
 

La seva anàlisis ha de fer reflexionar sobre qüestions elementals dins la nostra tasca 
educativa. De fet, conscients que som persones plurilingües, l’escola ha de garantir els 
mitjans per tal que les llengües es parlin dins de contextos emocionalment positius i així 
aconseguir que els aprenentatges es duguin a terme de manera més natural i significativa. 
 

Les propostes de treball dintre del projecte han de ser dinàmiques, susceptibles de revisió 
i millora. Alhora han de ser pràctiques, funcionals i avaluables.  
 
En definitiva, des de l’escola ens agradaria fer una aportació a la proposta per a una 
Catalunya que ha d’assegurar el futur de la llengua catalana i que ha d’estar molt oberta al 
món, vetllant perquè els nostres alumnes tinguin el català com la seva llengua de relació 
habitual i que coneguin perfectament el castellà i siguin capaços de comunicar-se en 
anglès. 
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Entenem l’avaluació com una eina que ha d’ajudar a constatar, modificar i regular les 
actuacions que s’hi duguin a terme. En aquest sentit s’emmarca l’avaluació en tots els 
àmbits de desenvolupament del projecte: pedagògic, humà i de serveis... 
 

Criteris d’avaluació 

 

- Identificació de la situació real de l’escola respecte l’ús de la llengua catalana com 
a llengua vehicular de l’aprenentatge. 

 

- Identificació de la situació real de l’escola respecte al procés d’ensenyament i 
aprenentatge de la llengua castellana. 

 

- Identificació de la situació real de l’escola respecte al procés d’ensenyament i 
aprenentatge de les llengües estrangeres. 

 
Instruments d’avaluació 
 
- Enquestes i observació directa de la situació real de l’escola respecte als usos de 

la llengua en els diferents àmbits. 
 

L’operativitat del projecte passa per ser difós, comentat, analitzat i discutit en el Consell 
Escolar del centre; sense oblidar-nos del seu tractament des de la mateixa AMPA, donat 
que aquesta esdevé un element important dintre de la comunitat educativa en la qual 
estem tots plegats. 
 

El tractament que li donarem a les llengües ha de quedar clarament reflectit en el Projecte 
Educatiu de Centre (PEC).  
 

Cal tenir present que aquest document també s’inclourà en la carpeta de normativa que 
cada mestre té.  
 

A l’inici de cada curs escolar, els/les coordinadors/es difondran el document i l’analitzaran 
en les reunions de cicle, amb l’objectiu d’aclarir possibles dubtes.  
Una còpia del mateix es farà arribar a l’AMPA, a la coordinadora de menjador i a 
l’empresa responsable de les extraescolars. 
 
 
El Projecte Lingüístic del Centre (PLC) serà revisat cada quatre anys. 
 
Aprovació del PROJECTE LINGÜÍSTIC de CENTRE (PLC): 
 
El Projecte Lingüístic de l’Escola Pau Casals ha estat aprovat en el Consell Escolar del 
dia ........................... de 2016. 
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8. ANNEXOS 
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ANNEX 1. Zonificació  d’ensenyament de Vacarisses.
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ANNEX 2. Models d’enquesta alumnat i personal docent i no docent de 

l’escola. 
 

 

  ENQUESTA ALUMNES DE L’ESCOLA   

 
 

CURS:________        PAÍS DE PROCEDENCIA:____________________________________ 

 

Parlo amb: CATALÀ CASTELLÀ ALTRES * 

habitualment    

la mare    

el pare    

els germans    

els amics/gues    

la mestra - tutora    

els companys a la classe    

els companys al pati    

la monitora de menjador    

la monitora del bus    

al carrer     

Veig a la TV un canal     

Llegeixo habitualment    

El pare i la mare parlen entre 

ells  

   

 

 Cal especificar en quina llengua. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE 
 

18 

 

 

ENQUESTA PERSONAL DOCENT  
 

 

      Nivell d’estudis de la llengua catalana i/o titulació: 
  

Reciclatge  

Nivell C  

Títol de Mestre de Català  
 

 

Parlo amb: CATALÀ CASTELLÀ ALTRES * 

Llengua materna    

Els companys,-es    

El conserge    

El personal administratiu    

Els alumnes a classe    

Els alumnes al pati    

Les monitores de menjador    

El personal de neteja    

Les monitores de bus    
 

* Cal especificar en quina llengua. 
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ENQUESTA PERSONAL NO DOCENT 
 

 

Tipus de P.N.D:   
 

Administrativa         

Conserge  

Personal de neteja        

Monitores menjador 

Monitores bus 

 

 

 CÁTALA CASTELLÀ ALTRES* 

Llengua materna    
Parlo amb els/les companys/es de feina    

Parlo amb el personal docent    

Parlo amb els/les alumnes    

 

 

          * Cal especificar en quina llengua 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 


