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   0.INTRODUCCIÓ

L’ elaboració  del  Projecte  Lingüístic  del  Centre  sorgeix  de  la
necessitat  d’organitzar i vertebrar l’ensenyament de les llengües ,
per dotar al  centre d’un marc de referència  permanent  i  alhora
flexible.

Sorgeix també de la legislació vigent: 

-l’Estatut d’autonomia de Catalunya, en el seu article 6, determina
que la llengua pròpia de Catalunya és el català , la qual ha de ser
la llengua normalment emprada com a vehicular i d’aprenentatge
en l’ensenyament. Les dues llengües oficials, català i castellà, han
de ser conegudes pels ciutadans de Catalunya. 

-La  llei  7/1983,  de  18  d’abril,  de  Normalització  Lingüística  a
Catalunya ja definia la llengua catalana com a llengua pròpia de
Catalunya i de l’ensenyament en tots els seus nivells educatius;
consideració que va mantenir  la  llei  1/1998,  de 7 de gener,  de
Política Lingüística, en el seu article 20.

-Els  articles  10,  11,  12  i  16  de  la  Llei  12/2009,  del  10  de  juliol,

d’educació.

-L’article 5.1.e del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels

centres educatius.

Així mateix, surt del neguit que als ensenyants ens produeix el
greu  retrocés  que  aquesta  llengua  pateix  per  diferents
circumstàncies:  creixement   de  la  població  procedent  d’altres
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àrees urbanes i més castellanitzades, la implacable influència dels
mitjans  de  comunicació  majoritàriament  de  parla  castellana,  el
minvat ús social que se’n fa de la nostra llengua... 

0.1 Presentació del document

El Projecte Lingüístic és el document  que planifica i concreta els
programes de gestió de les llengües per determinar com el català,
llengua vehicular de l’escola, s’articula, d’una manera coherent,
amb l’ensenyament  de les  altres  llengües per tal  de garantir  la
competència de l'ús de la llengua catalana. L’escola té, doncs, la
missió de transmetre-la perquè tota la població pugui emprar-la en
qualsevol situació comunicativa, fet que ha de garantir la cohesió
de  tota  la  societat  evitant  així  la  seva  compartimentació  en
comunitats lingüístiques separades. Alhora, l’escola ha de garantir
que el seu alumnat tingui també un domini ple del castellà, oferint
l’ensenyament d’aquelles formes d’ús menys conegudes pel seu
alumnat. També cal, respecte a les llengües estrangeres, fer-ne un
tractament diferenciat.

0.2 Objectius del  P.L.C.

Els  objectius  del  nostre  P.L.C.  tenen  com a  propòsit  principal
explicitar  el  compromís  educatiu  del  Centre  d'afavorir
l'assoliment  del  domini  de  les  dues  llengües  oficials  i
l'aprenentatge progressiu de la llengua anglesa. 

Pels  educadors  d'aquest  centre  l'educació  lingüística  i
comunicativa ocupa un lloc preferent per poder formar parlants
plurilingües i interculturals. Cal, doncs, treballar per l’assoliment
de la competència plena en català, la llengua pròpia de Catalunya,
i en castellà com a garantia que l’escola proporciona als alumnes
la  competència  que  els  cal  per  tenir  les  mateixes  oportunitats;
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també el respecte per la diversitat lingüística i el desig d’aprendre
altres llengües i d’aprendre de totes les llengües i cultures.

’El desenvolupament d’aquesta competència no ha de ser un afer
exclusiu  de  l'àrea  de  llengua.  Atès  que  la  llengua  i  la
comunicació  són  la  base  de  la  captació,  elaboració  i
comunicació del coneixement, totes les àrees esdevenen també
responsables  del  desenvolupament  de  les  capacitats
comunicatives de l’alumnat. És a dir, totes les àrees s’han de
comprometre des de la seva especificitat. 

Concretant una mica més, els objectius són els següents:

 Aconseguir  que  els  alumnes,  en  acabar  l'etapa
d'ensenyament primari, tinguin el mateix domini de les dues
llengües oficials. 

 Aprendre progressivament  la llengua anglesa.
 Establir un pla d’acollida personalitzat i individualitzat pels

alumnes d’incorporació tardana amb problemes en el domini
de qualsevol de les dues llengües oficials. 

 Fomentar en els/les alumnes actituds favorables de respecte
i  estima  cap  a  la  llengua  pròpia  de  la  nostra  comunitat,
també de les altres llengües presents al Centre. 

 Integrar elements de la nostra cultura com a contingut i marc
referencial. 

1.CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC

1.1Alumnat /àmbit familiar

Segons  una  enquesta  realitzada  en  el  curs  08/09  (annex  0)  i
havent-la  retornat  63  famílies  (d'un  total  de    ?   famílies)  la
situació de la llengua catalana al nostre Centre és la següent:
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Pel que fa a la llengua dels/les pares/mares un 88 % procedeixen
de comunitats  de  parla  catalana  i  un  5% de  la  resta  de l'Estat
Espanyol i  5 % són estrangers. Per tant, es podria pensar que un
nombre prou elevat de pares/mares haurien d’entendre el català.
Tot i sent una majoria procedents de llocs de Catalunya aquestes
altres dades manifesten la realitat lingüística de les famílies del
nostre centre:.

 El 49% de pares/mares  afirmen  entendre bé o prou bé el
català.

 El 36% el parla bé o prou bé .
 El 46% diuen que el llegeixen bé o prou bé.
 I  el 35 % dels/les pares/mares manifesten que  escriuen el

català prou bé i correctament un  21 %. 

Pel que fa a l'ús habitual de la llengua assenyalen que un 25%
empren el català  com a llengua vehicular a casa i  un 52% els
que  ho  fan  en  castellà.  La  resta  utilitzen  el  català  i  castellà
indistintament o bé una llengua estrangera. 

Si analitzem les llengües que prefereixen per escoltar la ràdio o
T.V. els resultats obtinguts són els següents: el 24 % tria el català,
el 36% tria el castellà i el 40% tant li és. 

Les proporcions anteriors són gaire bé les mateixes si analitzem
quina és la llengua d’ús en l’àmbit dels amics o la llengua que
utilitzen a les botigues.

Aquest  resultats  reflecteixen  quina  és  la  realitat  de  la  nostra
Escola. És un Centre on l'alumnat parla català dins de la classe
per dirigir-se al professorat, però quan surten al pati, molts d'ells,
es  comuniquen  en  castellà,  perquè,  a  casa  seva,  aquesta  és  la
llengua vehicular.

L'actitud  dels/les  pares/mares  davant  la  llengua  catalana  és
positiva, aquest percentatges ho confirmen:
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 El 100% consideren necessari que els seus fills/es sàpiguen
català.

 Un 90% consideren que el català és una llengua útil.
 Un 99% estan satisfets, fins ara, de l'ensenyament que reben

el seus  fills/es en català. 

Pel  que  fa  al  nivell  d’estudis  dels  pares  dels  nostres  alumnes,
aquestes són les dades recollides de les 63 famílies que ens ha
retornat l’enquesta:

 Han realitzat estudis primaris: 32%

 Han realitzat estudis secundaris: 31%

 Han realitzat mòduls professionals: 27%

 Han realitzat estudis universitaris: 10 % 

1.2  Entorn
L’Escola Pública “Pont de l’Arcada” està situada en el municipi
d’Olesa de Bonesvalls  (1734  habitants),  dins de la  comarca de
l’Alt  Penedès  ,  població  fronterera  amb  la  comarca  del  Baix
Llobregat i procedents  de la qual han arribat en els últims anys un
nombre considerable de famílies. Aquest fet determina el context
sociolingüístic,  sobre  tot  en  l’àmbit  familiar  com s'ha  vist   en
l’apartat  anterior. La població és majoritàriament d’origen urbà,
molt  castellanitzada  i  poc arrelada  en l’entorn  rural.  Bona part
d'ella  té desconeixement del català, sobretot pel que fa als usos
col·loquials e informals de la llengua. No hi ha, al centre, població
emigrant estrangera considerable.
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2.1. LA LLENGUA CATALANA, LLENGUA      
VEHICULAR  I  D’APRENENTATGE  

2.1.1.1. El català, vehicle de comunicació  

El català és la llengua vehicular en l'ensenyament infantil i            
primari, usada en totes les activitats acadèmiques. És l'eina de 
cohesió i integració entre totes les persones del centre.

És també, la llengua de referència quan s'està impartint el castellà
o la llengua extrangera

2.1.1.2. El català, eina de convivència                                           
Tot i que el català és llengua d'aprenentatge, en situacions de 
relació informal el català gairebé mai  és la llengua vehicular.

Caldrà vetllar perquè la llengua catalana no quedi limitada a una 
llengua exclusivament d'aprenentatge, per tant, s'haurà de 
dinamitzar l'ús del català en tots els àmbits de convivència i de 
comunicació quotidiana.

Per  tant,  les  activitats  extraescolars  han de  ser  impartidess  en
català, així com també la llengua emprada en el menjador escolar.
El Consell Escolar vetllarà per que així sigui.

2.1.2.1. Programa d'immersió lingüística 

Quan l'alumnat  arriba  a  l'escola  haurem d'esbrinar  el  nivell  de
coneixement  que  en  té  de  la  llengua  del  sistema  educatiu  de
catalunya  (el  català).  Si  bona  part  de  l'alumnat  desconeix  la
llengua  s'aplicaran  les  estratègies  del  programa  d'immersió
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lingüística  amb  les  metodologies  d’ensenyament  de  segones
llengües.

2.1.2.2. Llengua oral   

El centre prioritza el treball de la llengua oral  i entén que té un
paper  fonamental:  cal  aprendre  a  parlar,  escoltar  i  exposar  i
dialogar per aprendre. Un bon domini de l'expressió és bàsic per
ser  ciutadans  i  ciutadanes  que  estiguin  preparats  per  saber
expressar de forma raonada i coherent les seves opinions.

Es  treballa  habitualment  la  llengua  oral  a  tots  els  cicles  i  es
treballen les diferents modalitats orals (conversa, dramatització,
argumentació - debats i assemblees -, conferències i exposicions
orals

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. 

Per  aconseguir  aquest  objectiu  el  professorat  d’aquest  centre
segueix  l’enfocament  metodològic  que  dóna  el  currículum
(Annexos  1,2  i  3).  Hi  ha  un  plantejament  global  sobre
l’ensenyament de la lectura i l’escriptura que té en compte que és
un  procés  complex  que  cal  abordar  des  de  totes  les  àrees  del
currículum.

2.1.2.4. Relació llengua oral i llengua escrita                           

En un  plantejament  integrat  de  l’ensenyament  de  les  habilitats
lingüístiques (parlar, escoltar, escriure i llegir), la relació que s’ha



Projecte lingüístic Escola Pont de l’Arcada

d’establir  entre  la  llengua  oral  i  la  llengua  escrita  ha  de  ser
recíproca. 

Aquest  plantejament  és  compartit  per  tot   el  professorat.  Es
planifiquen activitats des de totes les àrees en què la interrelació
de les habilitats és present. Es fan activitats en què la relació de la
llengua  oral  i  llengua  escrita  és  inherent:  lectura  expressiva,
teatre...

2.1.2.5. La llengua en les diverses àrees  

L’aprenentatge de la llengua  és responsabilitat del professorat
de totes les àrees. L’equip docent aplicarà a l’aula metodologies
que  estimulin  l’expressió  oral  i  escrita  amb  suports  didàctics
adequats.

2.1.2.6. Continuïtat i coherència entre cicles i nivells   

El nostre centre disposa de documents que concreten els aspectes
metodològics i curriculars i la majoria del professorat els aplica.
Es disposa de protocols per fer el traspàs d’alumnes d’un cicle a
l’altre.  Les reunions de coordinació de nivell  estan planificades
d’una  manera  sistemàtica  i  les  reunions  de  coordinació  entre
cicles  es  vehicula  a  través  de  la  comissió  pedagògica.  El
professorat,  a  través  de  la  comissió  CAD  estableix  línies
d’intervenció amb l’alumnat. Hi ha coordinació amb els centres
de secundària a càrrec del tutor-a del CS.

2.1.2.7.Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de 
la llengua vehicular   
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Quan rebem alumnat nouvingut aplicarem estratègies didàctiques
i mesures organitzatives per tal d’aconseguir que aquest alumnat
rebi una acollida al centre i una atenció lingüística de qualitat, de
manera  que  se  li  faciliti  l’accés  a  la  llengua  vehicular  i
d’aprenentatge en les millors condicions possibles.

Donat que en el nostre centre la incorporació d’alumnat nouvingut
no és rellevant no tenim cap pla d’acollida on es recullen i  se
sistematitzen les actuacions i les mesures organitzatives que s’han
de posar en marxa per facilitar la incorporació d’aquest alumnat.
El que sí fem,  i de manera col·legiada, a la comissió C.A.D. és
distribuir  el  recursos  i  fer  canvis  organitzatius,  si  escau,  per
satisfer les necessitats d’aquest alumnat. 

Pel que fa al aprenentatge inicial de la llengua catalana aplicarem
metodologies d’aprenentatge de segones  llengües. Hi haurà una
priorització de la llengua parlada amb l’ús de diferents recursos
didàctics,  amb  variats  formats  i  suports  i  amb  les  atencions
individualitzades o de petit grup que els recursos ho permetin.

En  relació  a   l’acolliment  lingüístic  de  les  famílies,  l’escola
prioritza  i  garantitza  la  comunicació  per  davant  d’altres
consideracions  lingüístiques.  Quan  sigui  necessari  es  pendràn
mesures  com  per  exemple:  circulars  en  les  dues  llengües,
entrevistes en castellà...

2.1.2.7.1 Alumnat que desconeix les dues llengües oficials.     

Considerem que el tutor és el responsable de coordinar l’aplicació
de metodologies per a l’aprenentatge inicial de la llengua i per
facilitar una instrucció comprensible en totes les àrees. En cada
cas concret, l’equip de docents ha de definir criteris clars sobre
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quin ha de ser el tractament de les llengües curriculars pel que fa a
la seqüència d’aprenentatge.

2.1.2.8 Atenció a la diversitat  

El nostre centre defineix com organitza l’atenció a la diversitat de
necessitats  i  ritmes  d’aprenentatge  de  l’alumnat  mitjançant  la
comissió  C.A.D.  En  temes  lingüístics  ens  centrem
fonamentalment a reforçar el desenvolupament de la llengua oral
a  parvulari,  l’assoliment  de  la  lectura  i  l’escriptura  en  el  cicle
inicial i el desenvolupament de la comprensió lectora i l’expressió
oral i escrita en la resta dels cicles. Per assolir aquests objectius,
el  tutor/a,  amb  la  col·laboració  dels  serveis  educatius,  farà  les
adaptacions curriculars que pertoquin a cada cas concret.

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

Mitjançant la programació curricular es potencia l’ús del català.
El centre no té plantejades altres estratègies per potenciar l’ús del
català,  per  tant  no  estan  coordinades  ni  es  fa  cap  mena  de
seguiment  ni  avaluació.  Això  no  treu  del  compromís  que  els
mestres tenen de estimular l'ús del català

2.1.2.10. Avaluació del coneixement de la llengua           

S’avaluen principalment les competències comunicatives tant de
recepció (escoltar i entendre, llegir i entendre)com de producció
(parlar  i   escriure).  L'  instrument  d’avaluació  és  l'observació
directa.  Els resultats de l’avaluació són un element important a
l’hora de decidir l’atenció personalitzada a l’alumnat.
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Existeixen  criteris  d’avaluació  (els  que  són  al  currículum
prescriptiu) consensuats sobre els elements que s’han de tenir en
compte a l’hora de valorar els aprenentatges i l’ús de la llengua i
periòdicament són objecte d'adequació.

2.1.2.11.Materials didàctics 

Al centre, se segueix el criteri de triar i seleccionar, en funció de
la  metodologia  i  de  les  necessitats  individuals,  els  llibres   i
l’adaptació i/o creació de materials per atendre la diversitat.

2.1.3.EL CATALÀ, LLENGUA VERTEBRADORA D’UN 
PROJECTE PLURILINGÜE.

2.1.3.1. Informació multimèdia                                                  

La    incorporació  de  les  tecnologies  de  la  informació  i  de  la
comunicació al sistema educatiu respon al desenvolupament de la
societat del coneixement .

El  centre  és  obert  a  actuar,  lingüísticament  parlant,  en  la
incorporació  de  les  TIC.  L’actuació  envers  la  relació  entre
incorporació de les TIC i la llengua vehicular del centre ha depès
de la voluntat individual del professorat a l’hora de proporcionar-
se el programari  que aplica en les seves classes.  En l'ús de les
eines TIC no descartem cap llengua  ja que entenem que són eines
que ens proporcionen informació

2.1.3.2. Usos lingüístics

El centre treballa explícitament els usos lingüístics de l’alumnat,
ja  que  la  dimensió  plurilingüe   i  intercultural  del  currículum
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planteja continguts relacionats amb els usos socials en un context
multilingüe com és el de Catalunya. I a part del professorat de
llengua, s’hi sent implicat tot l’equip docent.

2.1.3.3.Diversitat lingüística del centre i de la societat en el 
currículum 

Per formar parlants plurilíngües i interculturals cal l’assoliment de
la competència plena en català, la llengua pròpia de Catalunya, i
en castellà com a garantia que l’escola proporciona als alumnes la
competència que els cal per tenir les mateixes oportunitats; també
el respecte per la diversitat lingüística i el desig d’aprendre altres
llengües i d’aprendre de totes les llengües i cultures. A més, la
possible diversitat  lingüística present  a les aules del centre i  a
l’entorn del centre s’aprofita per fer activitats relacionades amb el
currículum.

El centre no percep la diversitat lingüística com un problema que
dificulta l’ensenyament-aprenentatge de la llengua vehicular. En
tot cas es valora el bagatge lingüístic de l’alumnat i, a voltes, es fa
protagonista en una activitat de desenvolupament del currículum
l’alumnat que té com a llengua familiar una llengua diferent al
català o al castellà. El centre treballa explícitament la diversitat
lingüística  i  l’aprofita  per  formar  parlants  plurilíngües  i
respetuosos amb altres cultures dins un context  intercultural.

2.1.3.4.Català i llengües d’origen 

Ha d’existir una relació directa entre l’aprenentatge de la llengua i
l’establiment  de  vincles  afectius  basats  en  el  reconeixement  i
valoració de la llengua d’origen de l’alumnat.  Per això, l’equip
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docent  ha de disposar  d’informació  sobre les  diverses  llengües
familiars presents a l’aula per ferne ús. També ha de tenir present
la interdependència lingüística i l'assoliment de les competències
comunes per millorar l'aprenentatge.

2.1.4.CONTINGUTS – LLENGUA CATALANA I 
LITERATURA- DESPLEGAMENT CURRICULAR  
(Annexos 1, 2, 3)                                                                            

2.1.4.1.Dimensió comunicativa: 

     Parlar i conversar 

Escoltar i comprendre 

    Llegir i comprendre

Escriure                                                                             

Coneixements del  funcionament de la llengua                 

2.1.4.2. Dimensió literària

2.1.4.3. Dimensió plurilíngüe i intercultura

2.1.4.4 Criteris d’avaluació  (Annex 4)

2.2.LA LLENGUA CASTELLANA
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2.2.1. L’APRENENTATGE/ENSENYAMENT DE LA 
LLENGUA CASTELLANA

2.2.1.1. Introducció de la llengua castellana 

Tot i que la majoria de l’alumnat coneix la llengua castellana per
ser la seva llengua de procedència familiar o per ser molt present
en l’entorn, el nivell de coneixement de la variant estàndard del
castellà  és  força  pobre  a  causa  del  nivell  socio-cultural  de  les
famílies.

El  centre  assegura  una  distribució  coherent  i  progressiva  del
currículum de llengua castellana  al llarg de l’etapa (annex 5) i
estableix criteris que permetin reforçar i no repetir els continguts
comuns al currículum de llengua catalana. 

2.2.1.2. Llengua oral 

El centre té present que l’enfocament emprat en l’aprenentatge i
ús  de  la  llengua  castellana  inclogui  activitats  perquè  l’alumnat
adquireixi  habilitats  lingüístiques,  amb  especial  èmfasi  en  la
competència oral en els primers cursos. Es treballa bàsicament la
variant  estàndard  del  castellà  i   cal  començar  a  tenir  en
consideració les variants de la llengua castellana.

2.2.1.3. Llengua escrita 

L’ensenyament de la llengua escrita ha de tenir com a objectiu al
final  de  l’ensenyament  obligatori  (4t  ESO)  formar  lectors  i
escriptors competents. Per aconseguir aquest objectiu s’aplicaran
les  orientacions  del  currículum  i  es  planificaran  activitats  de
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lectura i escriptura  coordinadament amb l’assignatura de llengua
catalana  i altres llengües per tal d’aprofitar-ne les transferències.

2.2.1.4.Activitats d’ús 

S’imparteix  l’assignatura  de  llengua  castellana  i   és  usada  en
contextos funcionals, com ara la recerca d'informació, lectures...

2.2.1.5. Castellà a les àrees no lingüístiques   

El centre planifica els blocs de continguts curriculars d’àrees no
lingüístiques en castellà.

Ens proposem  utilitzar la llengua castellana de manera funcional
per afavorir la trasferència a altres llengües.

2.2.1.6.Alumnat nouvingut                                                          

(ens remetem al punt 2.1.2.7.)

El  centre  ha  de  posar  els  mecanismes  necessaris  per  tal  que
l’alumnat que s’incorpora tardanament  al  sistema educatiu i  no
coneix cap de les dues llengües oficials, en acabar l’ensenyament,
les conegui ambdues de la mateixa manera.

En  una  primera  fase,  assegurem  un  nivell  bàsic  de  llengua
catalana  de  l’alumnat  nouvingut.  Posteriorment  s’inicia
l’ensenyament  de  la  llengua  castellana  tenint  en  compte  la
presència del castellà en la societat.
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2.2.2.CONTINGUTS – LLENGUA CASTELLANA I 
LITERATURA- DESPLEGAMENT CURRICULAR 

(Annex 2 ) 

2.2.2.1Dimensió comunicativa: 

Parlar i conversar. Escoltar i comprendre. Llegir i comprendre.
Escriure. Coneixements del funcionament de la llengua

2.2.2.2. Dimensió literària 

2.2.2.3. Dimensió plurilíngüe i intercultural 

2.2.2.4. Criteris d’avaluació  (Annex 4)

2.3.ALTRES LLENGÜES

2.3.1.LLENGÜES ESTRANGERES

2.3.1.1. Estratègies generals per a l’assoliment de l’objectiu de
l’etapa
L’alumnat, en acabar l’etapa, ha de conèixer, com a mínim, una
llengua estrangera per tal d’esdevenir usuaris i aprenents capaços
de comunicar-se i accedir al coneixement en un entorn plurilíngüe
i pluricultural
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En el nostre centre l’anglès és la llengua estrangera que s’ensenya
als alumnes. És a Ed. Infantil quan s’introdueix, a nivell oral, en
sessions curtes (1/2 h.) i  diàries per treballar la llengua anglesa
(vocabulari  i  estructures  bàsiques)  .  Al  C.  Inicial  es  continua
treballant  bàsicament  a  nivell  oral  ampliant  vocabulari  i
estructures bàsiques i també en sessions curtes (1/2 h.) amb un
total de dues hores setmanals. Al C. Mitjà i Superior es realitzen 3
hores setmanals  més ½ hora de conversa en anglès amb grups
reduïts. Tant el C.M. com el C.S. disposen d’un dia a la setmana
en el que les rutines del matí es fan en llengua anglesa.

Es  realitzen,  també,  tants  tallers  de  plàstica  com  mestres
competents en aquesta llengua compti el centre. Els tallers que es
fan en llengua anglesa es prioritzarà  la  llengua  per davant de
l'activitat plàstica

El  centre  no  té  planificada  l’oferta  d’una  segona  llengua
estrangera.

2.3.1.1.1. Desplegament del curriculum (annex 3 ) 

El  centre  assegura  una  distribució  coherent  i  progressiva  del
currículum  al  llarg  de  l’etapa.  Es  fa  un  tractament  cíclic  dels
conceptes  i  ofereix  oportunitats  d’ús  funcional  de  la  llengua
estrangera. 

2.3.1.1.2. Metodologia  

El centre vetlla perquè l’enfocament emprat en l’aprenentatge i ús
de  la  llengua  estrangera  inclogui  oportunitats  perquè  l’alumnat
adquireixi  habilitats  lingüístiques,  amb  especial  èmfasi  en  la
competència oral en els primers estadis.
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(la  metodologia:  punt  6  del  projecte  d’innovació  de  llengües
estrangeres del nostre centre)

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

El  centre  estableix  uns  criteris  de  coherència  i  continuïtat
metodològica  per  a  la  tria  dels  materials  didàctics  i  vetlla  per
donar oportunitats a l’alumnat per a l’accés a recursos addicionals
i variats que afavoreixen l’atenció a la diversitat.

El treball cíclic, inherent a la nostra escola,  comporta l'ús alternat
de dues editorials

(Annex 6:  criteris de coherència i continuïtat metodològica  -amb
quins  llibres  es  treballa-  i  com s’atén  la  diversitat  a  partir  de
l’oferta de materials)

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

Queden especificats a la programació de llengua estrangera quins
són aquests recursos, utilitzats en cada cicle, encara que és obert i
modificable i en els successius cursos.

2.3.1.1.5. L’ús de la llengua estrangera a l’aula                         
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El centre decideix que l’aula de llengua estrangera sigui un espai
d’immersió  en  la  llengua  estrangera  a  primària,   entenent  que
aquest espai és la millor garantia per oferir oportunitats d’ús real i
de  contacte  amb la  llengua  estrangera.  Per  tant,  el  professorat
utilitza aquesta llengua com l’habitual en les interaccions (formals
i informals) amb els alumnes vetllant sempre per establir un clima
favorable  en  què  l’alumnat  se  senti  segur  i  estimulat  per  anar
utilitzant-la progressivament.

El nostre centre vol fer ús de la llengua estrangera en la projecció
dels resultats del treball curricular fora de l’aula de aprenentatge
mitjançant:  suports  comunicatius  a  l’ús,  com ara  la  revista,  la
pàgina  web;  activitats  artístiques,  com  ara  representacions
teatrals, cant, exposicions...

2.3.1.2.Estratègies d’ampliació de l’oferta de llengües 
estrangeres

2.3.1.2.1Avançament de l’aprenentatge de la llengua 
estrangera 

Degut  a la importància que té l’adquisició de la llengua en edats
primerenques,  on els  infants  estan  desenvolupant  les  capacitats
auditives, orals i comunicatives, és a  Ed. Infantil quan introduïm,
a nivell oral, en sessions curtes (1/2 h.) i  diàries l’aprenentatge de
la llengua estrangera.

(Annex 7 : opció A i B i P-5: pendent )

2.3.1.2.2.Aprenentatge integrat de continguts i llengua 
estrangera
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El centre planifica la impartició de blocs de continguts curriculars
d’àrees no lingüístiques en anglès al cicle superior i en justifica la
selecció.  S’utilitza  la  metodologia  pròpia  de  l’àrea  i  s’inclou
suport  lingüístic  per  tal  de  facilitar  las  tasques  i  assegurar
l’aprenentatge dels continguts.  

2.3.2. LLENGÜES COMPLEMENTÀRIES PROCEDENTS 
DE LA NOVA IMMIGRACIÓ

Els centres docents són espais de convivència, amb capacitat per
generar noves complicitats i de sumar tot allò que tenen de positiu
totes les cultures, on sigui possible, a més, que l’alumnat d’origen
estranger pugui construir, com a ciutadà i ciutadana d’aquest pais,
una nova identitat compartida i no excloent que, en cap moment,
impliqui la renúncia al bagatge lingüístic i cultural de cadascú.

Malgrat que, al nostre centre, la presència de l'alumnat d'origen
estranger no és significativa, facilitarem que els nois i les noies de
nacionalitat estrangera (i també el conjunt de l’alumnat) puguin
conèixer les cultures i les llengües d’origen, com una manera més
de valorar  el  bagatge  cultural  i  lingüístic  que ens  aporten  a  la
nostra societat, fet que, de ben segur, a més, també farà possible
una millor acollida i una més gran cohesió social. 

2.4.ORGANITZACIÓ I GESTIÓ

2.4.1. ORGANITZACIÓ DELS USOS LINGÜÍSTICS

2.4.1.1. Llengua del centre
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S'utilitza el català com a llengua vehicular, és per això que en les
reunions  de  Claustre,  de  Consell  Escolar,  entrevistes  amb  les
famílies  (sempre  que  es  pugui),  reunions  de  pares  es  parla  en
català.

El professorat, per dirigir-se als alumnes, ho fa sempre en català i
en castellà  (durant les hores que s'imparteix aquesta llengua).El
mestre d'anglès ho farà en llengua anglesa.

Els  rètols,  cartells,  murals,  rotulació  de  dependències i
l’ambientació  són en català majoritàriament. El centre esdevé un
referent d’ús de les llengües (vehicular i  d'aprenentatge,  català,
castellà i anglès).

2.4.1.2.Documents del centre

El català és la llengua emprada en qualsevol document:  P.E.C,
P.C.C, P.L, R.R.I.,...

2.4.1.3. Ús no sexista del llenguatge

En tots els documents del centre s`haurà de tenir en compte els
criteris d’utilització d’un llenguatge no sexista ni androcèntric. 

2.4.1.4. Comunicació externa

El centre empra el català en les seves actuacions internes ( actes,
comunicats,  informes...)  i  en  la  relació  amb  corporacions
públiques de Catalunya. També utilitza la llengua catalana en les
comunicacions i les notificacions adreçades a persones físiques o
jurídiques residents en l’àmbit lingüístic català, sens prejudici del
dret  dels  ciutadans  i  ciutadanes  a  rebre-les  en  castellà,  si  ho
demanen, amb fidelitat als decrets de normalització linguística i/o
a les instruccions d'inici de curs. En aquest darrer cas, es farà en
format  bilingüe  català/castellà.  Excepcionalment,  i  durant  el
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període d’acollida al centre, i sempre que sigui possible, es faran
comunicats  bilingües  català/llengua  d’origen  per  a  les  famílies
nouvingudes.

2.4.1.5. Llengua de relació amb famílies

Segons l’article 20.2 de la Llei de política lingüística, l’escola ha
de fer del català la seva llengua de treball i de projecció interna i
externa. El desconeixement del català per part d’algunes famílies
no ha de suposar que quedin excloses de les activitats del centre,
però tampoc no ha de comportar una renúncia a l’ús de la llengua,
que  és  una  oportunitat  per  a  la  integració  de  les  famílies  de
l’alumnat . 

El  nostre  centre  ha  acordat  que   el  professorat,  el  personal
administratiu i el de serveis s’adreçaran habitualment en català a
les famílies de l’alumnat d’origen estranger, però sempre tindrà
prioritat la comunicació per sobre de l’ús del català.  

2.4.1.6.Educació no formal

2.4.1.6.1 Serveis d’educació no formal

El centre educatiu procurarà que  en l’organització i la realització
de tots els serveis d’educació no formal al centre (servei d’acolida
matinal,  menjador  escolar,  transport  escolar,  etc.)  els  adults
responsables s’adrecin sempre en català a l’alumnat en qualsevol
situació,  vetllant  per  tal  que la comunicació de l’alumnat  sigui
també en català. 
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2.4.1.6.2. Activitats estraescolars

El  centre  educatiu  preveu  de  manera  efectiva  que  en
l’organització i la realització d’activitats extraescolars (activitats
d’educació no formal de l’AMPA o del Pla educatiu d’entorn) se
segueixin els mateixos criteris que s’han establert en el projecte
lingüístic.Els  responsables  d’aquestes  activitats  s’adreçaran
sempre en català a l’alumnat, tant en les situacions formals com
en  les  més  informals,  vetllant  per  tal  que  la  comunicació  de
l'alumnat  sigui  també  en  català.  Per  aconseguir-ho  el  centre
garantitza la coordinació amb les persones responsables que duen
a terme aquestes activitats establint un calendari de planificació i
revisió cada curs.

2.4.1.6.3. Contractació d’activitats extraescolars a les 
empreses

L’Acord  del  Govern  de  la  Generalitat,  (30  de  novembre  de
2004)estableix: Per fomentar l’ús del català, el Govern exigirà la
presència de la llengua en la contractació pública (...)

El  nostre  centre  vetlla  perquè  en  la  contractació  d’activitats
extraescolars  les  empreses  usin  el  català  (cases  de  colònies,
sortides...)

2.4.2. PLURILINGÜISME AL CENTRE EDUCATIU

2.4.2.1. Actituds lingüístiques

Segons la Declaració Universal  de Drets Lingüístics,  tothom té
dret a ésser reconegut com a membre d’una comunitat lingüística
i, si s’estableix en el territori d’una altra, té el dret i el deure de
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mantenir-hi una relació d’integració.  Per aquest motiu, el centre
educatiu  ha  de  tenir  en  compte  la  diversitat  lingüística  de
l’alumnat  i  aprofitar-la,  tant  per afavorir  l’auto-estima com per
enriquir el currículum i les activitats ordinàries del centre. Si es
dóna el cas de que algun alumne pateix insults i menyspreus pel
seu  origen  cultural  familiar  o  pels  seus  trets  el  centre  està
compromès en fer les actuacions pertinents per resoldre conflictes
d’aquesta mena.

2.4.2.2. Mediació lingüística (traducció i facilitació)

Durant  el  període  d’acollida  de  l’alumnat  nouvingut,  el  centre
arbitra mesures de traducció o es facilita documentació bilingüe
català/llengua  d'origen  o  s'atén  oralment  en  castellà  aquelles
persones que expressament ho demanin.

2.4.3. ALUMNAT NOUVINGUT   

Amb l’alumnat nouvingut s’utilitzarà sempre el català per fer-ne
possible  la  integració.  El  centre  garanteix  una  atenció
individualitzada  intensiva  per  aprendre  aquesta  llengua  amb
metodologia  d’ensenyament  de  llengua  estrangera  i  des  d’un
enfocament comunicatiu, durant el temps necessari.

2.4.4. ORGANITZACIÓ DELS RECURSOS HUMANS

2.4.4.1. El pla de formació de centre en temes lingüístics         

El pla  de formació  de centre  promou activitats  de formació  al
centre educatiu d’acord amb el  seu pla de formació específica,
com  a  mesura  professionalitzadora  i  com  a  element  que  doni
cohesió al treball en equip dels docents. 
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2.4.5. ORGANITZACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ 
CURRICULAR

2.4.5.1. Coordinació cicles i nivells                                              

A l’hora d’organitzar globalment la programació curricular de les
àrees de llengües cal establir coordinació a tota l’etapa educativa
entre totes les llengües curriculars.

2.4.5.2. Estructures lingüístiques comunes                                

El treball ben executat  de les estructures lingüístiques comunes
ajuda  a  assolir  els  objectius  de  l’aprenentatge  de  la  llengua
catalana, castellana i estrangera.

El  nostre  centre  té  una  programació  sobre  les  estructures
lingüístiques  comunes  per  evitar  repetició  de  continguts,  evitar
l’anticipació  d’aprenentatge  i  atendre  l’especificitat  dels
continguts. (Annex 8)

2.4.5.3. Projectes d’innovació                                                        

El  centre  duu  a  terme  un  projecte  d’innovació  de  llengua
estrangera (annex 9) que suposa:

.Classes orals  (petits contes, per treballar vocabulari i estructures
bàsiques)  a  ed.  infantil,  amb periodicitat  diària  i  durada de 30
minuts.

-Classes de llengua anglesa a cicle inicial: 2 hores setmanals.
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-Classes de llengua anglesa a cicle mitjà: 2 hores setmanals

-Classes de llengua anglesa a cicle superior: 2 hores setmanals,
1/2 hora de lectura i 1h de continguts  no lingüístics en llengua
anglesa

2.4.6. BIBLIOTECA ESCOLAR                                                  

La biblioteca escolar tendeix a ser un centre de recursos, un espai
de recerca i de suport al desenvolupament de les àrees curriculars,
on es pot trobar tot tipus d’informació en diferents suports, que ha
d’estar  a  l’abast  de  l’alumnat,  del  professorat  i  de  tota  la
comunitat  educativa.  La  llengua  dels  documents  ha  de  ser
preferentment   la  catalana,  però  també  el  fons  ha  de  tenir  en
compte les llengües curriculars  sense perjudici de l'existència de
documents  en  altres  llengües  i  la  diversitat  lingüística  de
l’alumnat.  Tanmateix,  el  fons s’ha de mantenir  actualitzat  i  ha
d’haver-hi  un  equilibri  entre  els  materials  de  ficció  i  els  de
coneixement, un 40% i un 60% aproximadament. 

2.4.6.1. Accés i ús de la informació

L’accés  i  ús  de  la  informació  té  com  a  objectiu  la  promoció
d’activitats encaminades a l’adquisició de les habilitats i destreses
necessàries per ajudar a l’alumnat a reconèixer quan la informació
és necessària, com localitzar-la, com avaluar-la i com comunicar-
la  de  forma  efectiva,  amb  l’objectiu  de  transformar-la  en
coneixement personal. Aquest treball ha de ser assumit per tot el
professorat en col·laboració amb la biblioteca del centre, entesa
com  a espai transversal de suport en el desenvolupament de les
àrees curriculars.
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Al nostre centre, des de qualsevol àrea curricular, es planifiquen
activitats de cerca i ús de la informació, que es pot fer a les aules,
a l’aula TIC o a la biblioteca.  L’alumne presenta la informació
cercada en la llengua vehicular i d’aprenentatge, el català, però
també  es  té  cura  d’introduir  activitats  que  fomentin  l’ús  i  el
coneixement de les altres llengües curriculars i, quan escaigui, de
les llengües de la nova immigració.

2.4.6.2. Pla de lectura de centre 

El Pla de Lectura de Centre  (PLEC) és el conjunt d’objectius i
metodologies per promoure: 1) l’aprenentatge de la lectura, entès
com una progressió ascendent en l’adquisició de la comprensió
lectora,  2)  l’aprenentatge  a  través  de  la  lectura,  entès  com  la
capacitat  de  cercar,  comprendre  i  assimilar  textos  amb  una
finalitat  investigadora concreta,  3) el gust per llegir,  entès com
l’adquisició  d’un  hàbit  basat  en  el  gaudi,  i  4)  la  formació
d’usuaris,  entesa  com  l’adquisició  de  les  eines,  tècniques  i
metodologies de les diferents formes d’accés tant a la lectura com
a font d’informació com a la lectura com a font de gaudi.

El  nostre  centre   porta  a  terme el  seu  PLEC vinculat  al  tema
tasques  escolars  on  de  forma  graduada  i  precisa  recull   tot  el
concepte de desenvolupament de l'hàbit de la lectura: gust per la
lectura  i  capacitació  informacional  i  les  diferents  activitats
d’animació a la lectura.

El tractament de la dimensió literària la fan els equips docents.
Els tutors, principalment, són qui s’encarreguen de seleccionar els
llibres  (biblio-classe). El tractament didàctic d’aquesta dimensió
literària és el següent:    
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Ed.Infantil:
Visionat del llibre acompanyat d’un adult (a casa) +Dibuix, basat
en el llibre, en una llibreta +Posar títol  +Conversa sobre el llibre.

C.Inicial:
Llegir  + qüestionari   (fitxa),  escrivint  a  la  llibreta  + conversa-
tertúlia  literària

C.Mitjà:
Llegir + tertúlia literària + puntuació (de l’1 al 10, segons l’agrat) 

C.Superior:
Llegir + fitxa (voluntària) + tertúlia literària  (a vegades)

2.4.7.PROJECCIÓ DEL CENTRE

2.4.7.1.Pàgina web del centre 

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:  documentació,
informació  sobre  els  estudis  que  es  fan  al  centre,
característiques,  programació  de  sortides,  activitats
extraescolars, participació en projectes...La web és en llengua
catalana,  tot  i  que  pot  haver-hi  escrits  en  altres  llengües  si
corresponen a activitats fetes en altres llengües curriculars.

La pàgina web és un recurs impulsat per una comissió (en la
ques està representat l' equip directiu, els diferents cicles, els
especialistes) i compartit per tota la comunitat educativa. 

2.4.7.2.Revista-fulletó
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Si el municipi  continua fent  la revista que s'edita actualment,
l'escola  continuarà col·laborant.

En el  cas  de deixar  de publicar-se  la  revista  municipal,  ens
plantejarem d'editar a l'escola una revista-fulletó mensual. Això
permetrà   la  comunicació amb tota  la  comunitat  educativa i
serveix per treballar el llenguatge periodístic amb l’alumnat i
per  difondre  les  activitats  i  els  treballs  en  què  es  participa.
També hi haurà espais de reflexió dedicats bàsicament a les
famílies.

La  revista-futlletó  té  previst  aquestes  seccions:  full  de  la
nevera, articles per donar a conèixer els eixos pedagògics de
l'escola,  articles  de  contingut  pedagògic  de  l'àmbit  familiar,
recull  d'activitats  dels  alumnes,  informacions  derivades  dels
acords del consell escolar...

2.4.7.3. Exposicions                                                                 

Esporàdicament  s’organitzen  exposicions  al  centre.  El  centre
estableix els criteris lingüístics i de continguts.

2.4.8. XARXES DE COMUNITATS VIRTUALS 

El centre potencia l’existència de xarxes de comunitats virtuals en
les  quals  intervenen  tant  el  professorat  (per  intercanviar
experiències,  recursos,  formació...)  com l’alumnat  (per treballar
aspectes relacionats amb el currículum i l’ús i el coneixement de
les diverses llengües presents al centre). Els projectes en els quals
es participarà s’indicaran en la PGA del centre.
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2.4.9. INTERCANVIS I MOBILITAT

Els intercanvis epistolars, telemàtics i presencials, la col·laboració
entre  centres  i  les  colònies  i  estades  lingüístiques  creen
dinàmiques encaminades a millorar la competència lingüística de
l’alumnat, a viure necessitats de comunicació i interacció reals en
el  seu  propi  context,  a  generar  bones  pràctiques,  a  facilitar  la
interrelació sociocultural i a afavorir el coneixement de la riquesa
històrica, lingüística i cultural d’altres indrets.

El nostre centre, fins ara, no ha dut a terme  aquests intercanvis
però sí veiem la utilitat d'organitzar   intercanvis escolars en un
futur.

3.CONCRECIÓ OPERATIVA DEL PROJECTE
(PLA ANUAL) 

 AVALUACIÓ I SEGUIMENT.

Aquest Projecte Lingüístic és part integrant del Projecte Educatiu
del CEIP  Pont de l’Arcada i com a tal serà avaluat i millorat a
partir del que en aquell s’especifica.

El Pla Anual inclourà les mesures necessàries per a l’aplicació del
present Projecte Lingüístic.

Aquestes  mesures  s’incorporaran  a  les  diferents  programacions
d’aula.

A  la  Memòria  Anual  s’avaluarà  l’aplicació  i  el  grau  de
compliment  dels  principis  previstos  en  aquest  projecte  i  es
prendran les mesures oportunes per tal de resoldre les qüestions
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no assolides durant el curs i quedaran incloses dins el Pla Anual
del curs següent.
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    ANNEX 0

                                                                                                                                                         

(És imprescindible que aquesta enquesta sigui anònima. No poseu el nom )              

                 
                       ENQUESTA A LES FAMÍLIES

Lloc de procedència

Lloc de naixement del pare: ............................................................
Lloc de naixement de la mare:.........................................................

Nivell d’estudis

             PARE                MARE
primaris primaris
secundaris secundaris
mòduls professionals mòduls professionals
universitaris universitaris

Procedència laboral

             PARE                MARE
obrers industrials obrers industrials
empleats empleats
directius directius
empresaris industrials empresaris industrials
obrers agrícoles obrers agrícoles
empresaris agrícoles empresaris agrícoles
comerciants comerciants
professions liberals 
(metge,arquitecte,advocat...)

professions liberals 
(metgessa,arquitecta,advocada...)

aturat aturat
incapacitat laboral incapacitat laboral
mestressa de casa mestressa de casa
altres................... altres...................
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Ús habitual de la llengua

La llengua que utilitzem habitualment  a casa  és:

           Català                     Castellà                Altres:.................................

La llengua que parlen les emissores de ràdio o televisió que 
habitualment escoltem a casa és:
           
            Català                     Castellà                Altres:................................

Coneixement del català

Pare:

gens  poc   bastant molt   
Entenc el català
Parlo el català
Llegeixo el català
Escric el català

Mare: 

gens  poc   bastant molt   
Entenc el català
Parlo el català
Llegeixo el català
Escric el català

Actitud dels pares davant la llengua catalana

Considero necessari que el meu fill/a sàpiga català:      si                 no

Considero que el català és una llengua útil:                   si                 no

Estic satisfet, fins ara, de l’ensenyament que rep el 
meu fill/a del català:                                                       si                 no
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                                                                                               ANNEX 5

                Distribució curricular  de les llengües

                              EDUCACIÓ INFANTIL
       LLENGUA CATALANA

        COM A VEHICULAR 

       EN L’ENSENYAMENT

       P-3      P-4      P-5

      
        LLENGUA ANGLESA

*Introducció de la llengua 
anglesa a nivell oral
*Sessions diàries de mitja hora 
(2 hores set –
  manals).
*Es realitzen tants tallers de 
plàstica en llengua anglesa com 
mestres competents en aquesta 
llengua.

                              EDUCACIÓ PRIMÀRIA
      LLENGUA 

CATALANA COM 

A VEHICULAR EN

L’ENSENYAMENT

  1r

  

 2n   3r   4t   5è   6è

     LLENGUA  

CASTELLANA

*Introducció de la
   ll. castellana a  
   nivell oral.

*2 hores setma –
 nals distribuides 
en   matèries 
curriculars:
     .geometria
     .mesures
     .estadística
     .projecte/voca-
             bulari
     .jocs de lleng.
     .literatura
*Distribució 
cíclica   
 dels alumnes.

*1 hora setmanal d'estructures 
comunes.

*La llengua castellana integrada en 
matèries  
  curriculars:
  .Projectes en castellà durant un 
trimestre.
  .Recerca i tractament de la 
informació quan  
  cal.
  .Música
  .Matemàtiques (falta concretar quina 
part)
  .Medi (notícies...)
  .Deures/lectors
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     LLENGUA 

     ANGLESA        

*Introducció de la
   ll. anglesa a  
   nivell oral.

*Sessions diàries 
de mitja hora (2 
hores setmanals).

*Grups 
homogenis i  
 flexibles atenent
 al nivell de 
llengua   
 anglesa dels   
 alumnes.

*Tres sessions d' 1 hora.

*1/2 hora de conversa amb grup partit 
(grups 
 de nivell).

*1/2 hora de llengua oral en hàbits i 
rutines.
     
           Total: 4 hores setmanals

*S'utilitza el català  com a llengua  
referent.

*Es realitzen tants tallers de plàstica com mestres 

competents en anglès
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Document en procés de revisió i 
actualització segons la normativa 
vigent.


