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0. Introducció 

0.1. Presentació del document Torna a l’índex 

 
El nou context sociolingüístic juntament amb el nou marc legislatiu fan necessària la revisió i l’actualització del 
nostre projecte lingüístic, les bases del qual ja consten en el Projecte educatiu del centre  aprovat pel Consell 
escolar en data 29 del mes de juny de l’any 2005. 

 

 En la seva elaboració han participat tots els mestres, que han reflexionat per fer la diagnosi de la situació de la 
realitat escolar,  la comissió de llengua que ha recollit les opcions  i ha unificat els criteris a seguir, la direcció de 
l’escola que ha  redactat  el document final  amb l’ajut del personal administratiu. Cal destacar que també hem 
comptat amb el suport del l’assessor LIC que ens ha fet veure els elements en comú de convivència, interculturalitat, 
multilingüisme i cohesió social que té el nostre municipi  envers els del voltant, factor prou important per tenir una 
visió conjunta, tan d’escola com d’entorn. 
 
Aquest projecte lingüístic de centre:  

- Ha de  ser una eina per a poder desenvolupar de forma  coherent i eficaç  les activitats educatives del 
nostre centre  en referència a l’estat i l’ús de les llengües: el català com a llengua vehicular, el castellà com 
a segona llengua, i la llengua anglesa com a llengua estrangera. 

- Ha de facilitar l’assoliment de les competències comunicatives necessàries per a la participació en la 
societat plurilingüe  i potenciar els aprenentatges en totes les seves dimensions. 

- Ens ha d’ajudar a convertir l’escola  en el nucli d’una proposta d’educació lingüística d’entorn que pugui 
atendre la multiculturalitat i el multilingüisme. 

- Ens ha de permetre crear  un espai comunicatiu, on les activitats lingüístiques verbals i no verbals siguin 
efectivament significatives amb el suport i aplicació de les noves tecnologies i els diferents mitjans de 
comunicació.  

 
Com a part del projecte educatiu del centre , ha de tenir  una vigència llarga. Tanmateix, serà revisat periòdicament 
per tal de fer efectius els objectius de millora què seran recollits a la programació anual de centre i avaluats en la 
memòria anual. La direcció del centre vetllarà per la seva distribució i coneixement per part de tota la comunitat 
educativa. 
 
Per assolir totes aquestes fites, el nostre projecte lingüístic ha considerat de forma adient tots els àmbits d’influència 
del centre: el professorat, l’alumnat,  el centre com a comunitat educativa i espai comunicatiu i l’entorn social. 

 
La revisió i elaboració del projecte lingüístic és situa en  el marc legal vigent que  detallem a continuació : 

 
0.2. Marc legal 

 
Segons el Decret 142/2007, estableix que tots els centres educatius han d’elaborar, com a part del projecte 
educatiu, un projecte lingüístic propi,  en el qual s’adaptaran els principis generals derivats del  Decret, a la 
realitat sociolingüística de l’entorn. 
 
No hem, però, de tancar-nos en la visió del Decret 142/2007 sinó que hem de tenir present tot el que normativament 
ha permès aquest Decret, des de l’Estatut d’Autonomia, passant per la Llei 1/1998 i pel Decret 142/2007, pel Decret 
142/2007 així com l’Ordre EDU/221/2007. 
De tots ells n’hem de tenir present aquests paràgrafs que configuren el Projecte Lingüístic : 
 
Per entendre bé el PLC ens remetem a l’article 6 de l’Estatut d’Autonomia que diu :  
 
El català és la llengua oficial de Catalunya. També ho és el castellà, (...) Totes les persones tenen el dret d'utilitzar 
les dues llengües oficials i els ciutadans de Catalunya tenen el dret i el deure de conèixer-les ... 
 



                                                                              PROJECTE LINGÜÍSTIC ESCOLA REIXAC  

  6 

I la Llei 1 de 1998 ho ampliava i precisava quan deia, textualment, al seu article 20 : 
 
El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l'ensenyament, en tots els nivells i les modalitats 
educatius.  
Els centres d'ensenyament de qualsevol grau han de fer del català el vehicle d'expressió normal en llurs activitats 
docents i administratives, tant les internes com les externes.  
 
El Decret 142/2007 en el seu article 4 – polemitzat abastament – ens diu respecte de la llengua en el Projecte 
Lingüístic de Centre: 
 
El projecte lingüístic establirà pautes d’ús de la llengua catalana per a totes les persones membres de la comunitat 
educativa ... 
... les activitats orals i escrites, les exposicions del professorat, el material didàctic, els llibres de text i les activitats 
d’aprenentatge i d’avaluació han de ser en llengua catalana... 
 
i concreta les pautes i directrius en dir, en diferents apartats del mateix Decret : 
 
� Les dues llengües oficials a Catalunya es configuren en una sola àrea ...  
� les estructures lingüístiques comunes, que es faran en català, serveixin com a base per l’aprenentatge de les 

dues llengües. 
� ...s’establiran al PLC criteris que permetin reforçar i no repetir els elements comuns entre les llengües. 
� ...les hores de les àrees de llengua (...) es podran distribuir entre els cicles de l’etapa respectant la seva 

assignació horària global. (annex 3 del Decret 142/2007) 
� ...els centres podran impartir continguts d’àrees no lingüístiques en castellà o una llengua estrangera o 

alternativament es podran utilitzar aquestes llengües en la realització d’activitats previstes en la franja horària 
de lliure disposició. Els llibres de text i material didàctic utilitzats seran en llengua catalana 

 
Per això, considerem que el nostre el Projecte Lingüístic  ha de ser un instrument per al desenvolupament coherent i 
eficaç de les  activitats del centre, que reculli d’una forma organitzada els acords que sobre les propostes 
educatives,  per a l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües i per al seu ús, va elaborant el centre. 
 

 

1. Context sociolingüístic  Torna a l’índex 

1.1. Entorn 

El CEIP Reixac és una escola de titularitat pública situada en el centre del municipi de Montcada i Reixac. Està 
ubicada al barri de Montcada Centre. La zona disposa d’una adequada infraestructura de serveis i equipaments. La 
població està   actualment  en procés de canvi degut a la construcció  de noves urbanitzacions que desplacen 
equipaments cap a la perifèria de  la població. Aquesta situació genera que les vivendes més velles del centre siguin 
ocupades per la població immigrant que arriba i que demanen matrícula als centres que compartim la zona 
d’influència. 

Un gran percentatge de les famílies del nostre alumnat són noves generacions nascudes a Catalunya, descendents 
d’immigrants, castellano-parlants, que malgrat entendre el català, aquesta no és la seva llengua habitual de parla. 
Generalment es manifesten integrades a la realitat sociocultural del municipi i accepten de forma satisfactòria el 
programa d’immersió lingüística que segueix l’alumnat matriculat a l’escola. 

Actualment es produeix un degoteig d’alumnes nouvinguts que procedeixen majoritàriament de països de parla 
hispana. 

 
 

1.2. Alumnat Torna a l’índex 
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 L’escola en aquests moments té una matrícula aproximada del 100 % respecte a la seva capacitat. La ratio mitjana 
és de 25 alumnes per aula. Segons les últimes dades presentades al llarg d’aquest curs, i tenint en compte la 
“matrícula viva” ( 23 alumnes matriculats un cop iniciat el curs ), la procedència d’alumnat està canviant 
substancialment  aquests últims cursos.  

Com a referent exposem que els alumnes de nova matrícula d’etapa infantil  que han iniciat l’escolarització el curs 
2007-2008 són majoritàriament castellanoparlants (76 %), només un 15 % són de parla catalana  i el 9 % restant 
parlen altres llengües.  
 
Segons consta a la nostra base de dades  la tipologia del nostre alumnat és la següent: 
 

- Alumnes d’altres nacionalitats: 55 alumnes ( 12 % ) 
- Alumnes d’ètnies minoritàries: 5 alumnes ( 1’5 % ) 
- Alumnes amb necessitats educatives especials: 37 alumnes (  8’25 % ) 
- Alumnes amb necessitats per situació desfavorida: 27 alumnes ( 6% ) 
- Alumnes de nova incorporació al sistema educatiu durant els 24 mesos darrers: 31 alumnes ( 7 % ) 

 
Segons l’estudi presentat pels Serveis socials del municipi sobre ajuts a l’escolarització, a la nostra escola tenen 
concedit l’ajut 73 alumnes que representen el 18’98 % de les escoles d’educació infantil i Primària del municipi de 
Montcada i Reixac. 
 
Aquestes dades reflecteixen quina és la realitat de la nostra escola, on la llengua habitual de parla familiar dels 
nostres alumnes és el castellà i per tant, fora del context de l’aula es comuniquen generalment en castellà,  fins i tot 
ho fan els alumnes de parla catalana en situacions comunicatives no formals. Per tant a l’hora de plantejar el  repte 
d’aplicació del projecte valorem la  incentivació  d’activitats  d’ús de la llengua vehicular del centre per aconseguir 
que sigui un element de cohesió social. 
 
 

2. El tractament de les llengües 

La llengua és un vehicle de comunicació i de relació entre les persones, però també és un instrument bàsic d’accés 
als sabers culturals. Permet accedir a diferents maneres d’entendre la realitat, als sabers generats per diferents 
grups culturals i lingüístics, i també permet desenvolupar la sensibilitat literària i artística. Però sobretot, la llengua és 
un dels principals vehicles de socialització i d’interacció entre les persones, és un element de mediació fonamental 
entre els éssers humans, un mitjà de comunicació que es troba al servei del nostre creixement com a persones. 
 
 El present document adopta aquest enfocament comunicatiu de la llengua que parteix del principi 
psicopedagògic que les llengües s’aprenen en contextos reals d’ús a través de la interacció significativa amb altres 
parlants. Les investigacions en el camp de l’aprenentatge de llengües els darrers decennis reforcen la importància 
d’aquesta dimensió comunicativa de la llengua. En conseqüència, l’àmbit escolar ha de proporcionar contextos reals 
d’us de les diferents llengües que l’alumnat haurà de dominar en finalitzar l’escolarització obligatòria.  
 
 El nou currículum escolar adopta una estructura per competències que destaca la necessitat de què totes 
i cadascuna de les àrees curriculars contribueixin al desenvolupament de les competències bàsiques que l’alumnat 
ha de dominar en finalitzar l’escolarització.  Així, per exemple, totes les àrees curriculars són responsables del 
desenvolupament de la competència comunicativa lingüística i audiovisual, independentment de què en l’àmbit de 
llengües es treballi de manera singular també aquesta competència. El present document recull aquesta concepció 
per competències del currículum en funció de la qual la llengua és un eix transversal que cal desenvolupar de 
manera sistemàtica a través de totes les àrees curriculars. 
 
Les investigacions psicolingüístiques destaquen que una llengua es pot dominar amb diferents graus de 
competència. Totes les persones naixem amb una capacitat innata per aprendre qualsevol llengua del nostre context 
vital. Tanmateix, hi ha un grau de domini de la llengua, conegut com a llenguatge acadèmic, íntimament relacionat 
amb la llengua escrita, que requereix de múltiples situacions d’ús de la llengua en aquests contextos. El 
desenvolupament d’aquest llenguatge acadèmic és també responsabilitat de totes les àrees curriculars, i queda 
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explicitat al nou currículum en moltes de les competències bàsiques, en concret, la competència comunicativa 
lingüística i audiovisual, la competència de tractament de la informació i competència digital, i la competència 
d’aprendre a aprendre. En conseqüència, el desenvolupament de les estratègies de la comprensió lectora i de la 
composició escrita ha de ser contemplat en tot moment al centre educatiu. 
Igualment, la recerca pedagògica també fa referència a la necessitat de què les estructures lingüístiques 
comunes a totes les llengües es presentin en una sola llengua però comptin amb els contextos de pràctica i d’ús en 
totes les llengües per tal que es puguin donar els processos de transferència d’aquestes estructures d’una llengua a 
una altra.  
 
La immersió en  llengua catalana està demostrat que és l’opció organitzativa que millor garanteix que l’alumnat, en 
acabar l’escolarització obligatòria, domini les dues llengües oficials de Catalunya. Tots els estudis comparatius 
realitzats fins ara ho confirmen així. Però en la societat del segle XXI resulta imprescindible també ser capaç de 
comunicar-se eficaçment en altres llengües. Es fa necessari dominar amb profunditat alguna llengua estrangera, per 
tant,  també cal desenvolupar la competència plurilingüe que ens permeti comunicar-nos, amb diferents graus de 
domini, amb persones d’altres contextos lingüístics. 
  
Per acabar aquesta declaració de principis que guien tot aquest document, volem destacar que, tal i com apunten les 
investigacions  educatives, una llengua s’aprèn des d’un sentiment de respecte envers la pròpia cultura i identitat, i a 
partir d’un lligam emocional amb els parlants de la nova llengua.  
 
 
2.1. La llengua catalana, llengua vehicular i d’apr enentatge 
 
2.1.1. La llengua, vehicle de comunicació i de convivència:  
    

2.1.1.1. El català vehicle de comunicació i convivència 
 
Com hem apuntat abans, la llengua és un mitjà per accedir a la cultura, però sobretot és un vehicle de comunicació 
de mediació entre les persones. Igualment, la llengua esdevé un vehicle fonamental per a la cohesió social entre tots 
els membres de la comunitat educativa i amb l’entorn.  
 
El català, tal i com recull la normativa legal vigent, és la llengua vehicular i d’aprenentatge del centre i s’utilitzarà en 
qualsevol de les activitats organitzades per aquest. En conseqüència, aquest serà el vehicle d’ensenyament - 
aprenentatge i de relació regular en tots els àmbits interns i externs del centre, i en especial en les activitats amb 
l’alumnat. 
Els llibres de text i els materials que hi estan relacionats, així com les explicacions dels professors, les seves 
exposicions, els exercicis de desenvolupament de cadascuna de les àrees, així com les activitats curriculars i la 
mateixa avaluació de l’alumnat en cada matèria son en català, llevat de totes les relacionades amb la llengua 
castellana i la llengua estrangera. . També emprem el català com a llengua vehicular de les activitats dels projectes, 
dels eixos transversals, les activitats de la setmana cultural, els actes de les festes populars que celebrem a l’escola, 
així com de totes les activitats complementàries del currículum que es fan dintre i/o fora de l’escola. 
El centre té consciència clara sobre la necessitat de l’ús del català en la comunicació quotidiana i n’impulsa 
actuacions d’ús entre tota la comunitat educativa. 
Es fa evident que les competències lingüístiques de la llengua materna predominant al centre és el castellà , per tant 
es vetlla per aconseguir que el català sigui l’eina de cohesió i integració entre totes les persones del centre. En 
aquests moments hi ha una comissió de Llengua que realitza una revisió sobre activitats i metodologia emprades en 
tots els nivells en la llengua oral i es preveu que s’aprovin mecanismes de seguiment i d’avaluació de l’ús del català 
en les activitats d’ensenyament i aprenentatge que es programin. 
 
L’ús del català no pot quedar restringit als espais vinculats al currículum escolar. Cal aconseguir que formi part 
natural de les relacions interpersonals, afectives, lúdiques, etc., per tal que sigui un mitjà per aconseguir la cohesió 
social i la integració de les persones. 
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2.1.2 L’aprenentatge / ensenyament de la llengua catalana 
 
Atès que una llengua s’aprèn de forma més efectiva quan s’usa en contextos funcionals i significatius, l’ensenyament 
de totes les llengües del centre tindrà un enfocament comunicatiu. Més que una àrea d’estudi, la llengua és un 
vehicle de comunicació per fer coses amb els altres. En conseqüència, es vetllarà perquè l’aprenentatge de les 
llengües tinguin un enfocament significatiu i funcional, a través de la creació de situacions comunicatives que 
incentivin l’ús de la llengua. 
 

2.1.2.1. Programa d’immersió lingüística                 Torna a l’índex 

 Per tal d’aconseguir  l’objectiu que el nostre alumnat en acabar l’escolarització sigui competent en els dues llengües 
oficials a Catalunya, el centre continuarà aplicant des de l’entrada de l’alumnat el programa d’immersió lingüística. 
En funció d’aquest, totes les àrees s’imparteixen en llengua catalana, a excepció de les àrees de llengua castellana i 
llengües estrangeres. Igualment, el català s’empra en totes les activitats orals i escrites: les explicacions del 
professorat, el material didàctic i els llibres de text, els exercicis de l’alumnat i els d’avaluació, etc.   

El marc teòric sobre la metodologia a emprar referent a la immersió lingüística ha de ser compartit per tots els 
docents del centre, que han de conèixer i compartir els principis que la regeixen referent a la seva aplicació: 

- Els pares i les mares han de tenir clar els drets dels seus fills a compartir la riquesa lingüística de la societat 
catalana, en igualtat de possibilitats, i han de compartir des del primer moment els objectius de la immersió per 
desenvolupar actituds positives en els processos d’adquisició i ús de la llengua. S’ha d'assegurar una acollida que 
garanteixi la comunicació, la satisfacció de les necessitats i un bon clima afectiu entre família i escola. És rellevant  
que els pares coneguin el procés que fan els infants per adquirir la llengua i la didàctica que s’aplica. Per això, 
organitzem reunions informatives abans de començar l’escolaritat i sempre que es cregui convenient. No obstant, en 
tot moment, s’ha de mantenir i explicitar molt de respecte per la llengua familiar de l’alumne. 

- Cal garantir des del primer moment una actitud i una motivació favorables per part de tot l'alumnat. 

- S'han de definir sistemàticament uns objectius per nivells o cicles pel que fa a l'adquisició de la llengua, amb 
especial referència a la coherència de les programacions d’acord amb els criteris del projecte lingüístic del centre 
per al tractament integrat de totes les llengües. 

- S’han d'anar aplicant les estratègies didàctiques adequades a les necessitats reals de cadascun dels alumnes. 

- Cal concretar els contextos situacionals dins i fora de l'aula on es produeix l’adquisició de la llengua. El docent ha 
d'assegurar, des del primer dia, que cadascun dels alumnes tingui una adequada comprensió a través d'un 
llenguatge molt contextualitzat i de suports no verbals a l'aula, al pati, als passadissos... 

- S'ha de treballar de forma acurada el disseny de les orientacions didàctiques que fomenten l’expressió oral i 
escrita. S'ha d'assegurar que les estratègies siguin variades per fomentar l’expressió de l’alumnat i que tot el 
professorat les aplica en la diversitat de situacions comunicatives de l’escola. Entre cicles i etapes hi ha d'haver 
coherència i continuïtat curricular i metodològica. 

- És imprescindible l'atenció i l'afecte del mestre amb cada alumne per facilitar la comunicació i afavorir el progrés 
en el domini de la llengua. El docent ha d'aprofitar totes les situacions comunicatives i ha d'interactuar amb els 
alumnes segons el seu nivell de competència lingüística, a fi d'afavorir-ne el progrés.  

- Convé que les i els mestres ofereixin un bon model lingüístic i que siguin conscients que són un model en totes les 
situacions.  

- Cal assegurar la continuïtat i la coherència d'aquestes estratègies metodològiques al llarg de l’educació infantil, 
primària i secundària. L'aprenentatge d'una nova llengua és un procés llarg i complex que tots hem de tenir en 
compte. 

- Cal un seguiment i una avaluació individualitzats i continus de les competències oral i escrita de cada alumne. 
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2.1.2.2. Llengua oral Torna a l’índex 

L’adquisició d’una llengua a nivell oral precisa de situacions d’ús de la llengua. Per tant el professorat vetlla per la 
creació d’ambients i de situacions reals que requereixin l’ús del català per comunicar-se amb altres parlants. 

Des de l’inici de l’escolarització és bàsic el treball de la llengua oral en tots els cicles. Es creen situacions 
comunicatives per treballar les diverses modalitats de textos orals (rutines, explicacions de contes, diàlegs,  
entrevista, conversa, dramatització, argumentació, ...) tant a l’àrea de llengua com a la resta d’àrees. La interacció i 
participació a nivell oral és doncs imprescindible.  

En conseqüència, la comissió de llengua actualment promou la programació contínua d’activitats  per a que es 
portin a terme de forma sistemàtica, encaminades a millorar el nivell oral de l’alumnat. Per aconseguir-ho, l’equip 
directiu procurarà en la realització dels  horaris organitzar espais per crear contextos d’ús de la llengua oral en petits 
grups. 
 

 

2.1.2.3. Llengua escrita                                                                              Torna a l’índex 

L’aprenentatge de la llengua escrita al nostre centre  segueix  un enfocament constructivista. Hi ha un plantejament 
lineal i transversal per treballar l’expressió escrita a partir de la tipologia de textos significatius , funcionals i adequats 
als diferents nivells , tenint en compte que siguin de l’interès dels alumnes i  aprofitant situacions del context proper. 

El professorat ha realitzat una reflexió conjunta per compartir el mateix marc teòric i aplicar el mateix plantejament 
metodològic.  No disposem de llibre de text d’una editorial determinada. Aprofitem el material que ens proporciona 
l’entorn (situacions quotidianes, contes, notícies, sortides, participació d’activitats de la localitat,  llibres de lectura, 
cartells, programes, diaris, exposicions,...)  per portar a terme  la programació d’activitats funcionals encaminades a 
assolir els objectius específics programats  per nivell i classificats des de les diferents tipologies de textos.  Les 
activitats més adequades per millorar les habilitats de lectura i escriptura es programen de manera seqüencial  . 
Tenim establerts els criteris d’avaluació que ens ajuden a aplicar els mecanismes de revisió referent a l’expressió 
escrita. 

Som conscients que l’ensenyament de la lectura i l’escriptura és un procés complex que cal abordar des de totes les 
àrees del currículum.  
 

 

2.1.2.4. Relació llengua oral i llengua escrita                                               Torna a l’índex 

Hi ha un plantejament integrat de les habilitats lingüístiques que de forma general es compartit per tot el professorat. 
Es planifiquen activitats des de totes les àrees en que la interrelació de les habilitats es present. 

 Atesa la importància de les competències de tractament de la informació i d’aprendre a aprendre com a requisit de 
l’èxit acadèmic, l’ensenyament de les llengües es concentrarà en el desenvolupament de les estratègies de la 
llengua oral i la llengua escrita, per tant es fan activitats en què la relació entre llengua oral i escrita és inherent: 
teatre, dramatització, lectura expressiva, tallers d’expressió,... 
 

 

2.1.2.5. La llengua en les diverses àrees                                                        Torna a l’índex 

El conjunt del claustre és conscient que l’aprenentatge de la llengua és responsabilitat de tots i totes per aconseguir 
que els alumnes assoleixin el nivell d’expressió i comprensió en català per tant s’ apliquen metodologies que ajudin 
a estimular l’expressió oral seguint els criteris concretats en el PLC.  

S’han previst els mecanismes adequats per millorar i aconseguir que l’expressió oral en llengua catalana es faci  
des de totes les àrees. 
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2.1.2.6. Continuïtat i coherència entre cicles i ni vells                                               Torna a l’índex 

La concepció constructivista i comunicativa en el tractament de les llengües serà compartida per tots els cicles i 
nivells. Des de la coordinació pedagògica es vetllarà perquè aquests principis psicopedagògics formin part dels 
processos habituals d’ensenyament. 

El centre disposa de documents que concreten aspectes didàctics i organitzatius. Aquests documents s’han elaborat 
de forma participativa i són aplicats per la majoria del professorat. Les programacions i els criteris d’avaluació, els 
revisa conjuntament l’equip docent i es posa en comú a la comissió de llengua ( equip intercicles) on hi ha 
representat un membre de cada cicle. Disposem de protocols per fer el traspàs de les promocions d’alumnes, quan 
hi ha un canvi d’etapa i un canvi de cicle. També es fa un traspàs amb els centres de secundària que reben els 
nostres alumnes. 

Les reunions de coordinació de nivell i les de coordinació entre cicles estan planificades de manera sistemàtica tant 
pel que fa a la temporització com  a la temàtica que s’hi tracta.    
 

 

2.1.2.7. Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament  inicial de la llengua vehicular 

                                                                                                                                                   Torna a l’índex 

Atès que la competència en llengua catalana és un mitjà important d’accés als aprenentatges, el nostre centre   
vetlla perquè l’alumnat nouvingut que desconegui aquesta llengua pugui comptar amb les mesures organitzatives i 
didàctiques que els permetin accelerar el seu procés d’aprenentatge de la llengua. En aquest sentit, i amb tot el que 
comporta de mesures excepcionals i adients per a l’alumnat nouvingut, el CEIP Reixac disposa d’un PLA 
D’ACOLLIDA on es contemplen i desenvolupen les accions a prendre amb tot l’alumnat procedent d’altres països , 
que s’incorpora al centre . L’existència de l’aula d’acollida contempla totes les mesures adients en aquest sentit.  

El centre estableix, ja des de l’inici, un seguit de proves de competència   lingüística de l’alumnat nouvingut.  

Es té en compte des de la instrucció de diverses àrees: cada alumne nouvingut parteix  de l’avaluació de la llengua 
materna. Es treballa, a més a més de les matemàtiques, amb aquells que és pertinent, el català i el castellà.   
L’avaluació és un procés continu del curs escolar.  

El centre té en compte el bagatge lingüístic de l’alumnat nouvingut per tal d’adequar  el seu Pla Individual Intensiu 
amb les màximes garanties d’èxit.       

                
 

2.1.2.7.1. Alumnat que desconeix les dues llengües oficials                 Torna a l’índex 

Tal com hem dit en l’apartat anterior es fa un gran esforç des de l’aula d’acollida per aplicar criteris clars sobre quin 
ha de ser el tractament de les llengües curriculars pel que fa a la seqüència d’aprenentatge. Es considera que el 
tutor/a ha de col·laborar amb la resta del professorat per establir la implementació de metodologies per a 
l’aprenentatge inicial de la llengua i per facilitar una instrucció comprensible en totes les àrees. 

Disposem de protocols per iniciar entrevistes amb les famílies i informar-les del nostre sistema educatiu i traspassar 
la informació necessària. Si cal es demana una persona  que ens pugui ajudar a fer una entrevista més fluida. 
 
 

 

2.1.2.7.2. Alumnat sud-americà de parla hispana                               Torna a l’índex 

Es té en compte la diferència entre l’alumnat que desconeix les dues llengües oficials i el que en desconeix només 
una com un dels criteris que ha de guiar l’organització del currículum personalitzat de l’alumnat. En qualsevol cas, 
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s’utilitza la proximitat de les llengües catalana i castellana per facilitar els aprenentatges, la comunicació i l’ús de la 
llengua vehicular des de l’inici de la incorporació de l’alumnat nouvingut. 
 
 

2.1.2.8. Atenció de la diversitat                                                                                 Torna a l’índex 

És un dels principals reptes del sistema educatiu i per tant també del nostre centre. En conseqüència, la confecció  
dels horaris i l’organització del professorat compta amb mecanismes d’atenció de la diversitat a nivell de centre: 
reforços, grups flexibles, desdoblaments, atenció més individualitzada, etc. Igualment, per tal de poder atendre la 
diversitat a l’aula ordinària, el professorat fa servir un seguit de recursos organitzatius a l’aula: grups cooperatius, 
treball diversificat, racons amb materials diversos, treball en parelles, etc. 

Malgrat els esforços realitzats pels mestres, l’assessorament dels serveis educatius no ens sembla suficient. Cada 
cop  hi ha més necessitat d’una observació acurada i integral per atendre les necessitats educatives especials i les 
hores d’atenció per part de l’EAP al centre no es correspon a les demandes presentades i això comporta un retard  
a l’hora de concretar les actuacions més adequades. 

 
 

2.1.2.9. Activitats d’incentivació de l’ús de la ll engua                                 Torna a l’índex 

El centre organitza de manera progressiva la programació curricular i l’avaluació en la potenciació de l’ús del català. 
En fa un seguiment, avaluant-ne el progrés i esmerçant-hi els recursos disponibles.  
 

 

2.1.2.10. Avaluació del coneixement de la llengua                                                  Torna a l’índex 

Per tal de fer un seguiment del procés d’ensenyament i aprenentatge i poder fer-ne les modificacions adequades, 
establim un seguit de proves de la competència lingüística de l’alumnat, l’avaluació inicial de l’alumnat serà sempre 
en funció del punt de partida de l’alumne/a i  del seu procés de desenvolupament individual. Per facilitar aquesta 
tasca, l’alumnat que no compta amb una competència lingüística necessària per seguir el ritme normal de les 
classes comptarà amb un pla intensiu individual (PII) en què es farà constar els objectius, els reforços, i els criteris 
d’avaluació propis. 

Existeixen criteris consensuats en relació amb les diferents fases del procés d’avaluació que s’apliquen 
majoritàriament, s’han actualitzat d’acord amb les noves orientacions curriculars i amb els nous perfils de l’alumnat. 
S’avaluen els processos d’aprenentatge i l’ús de la llengua relacionats amb la dimensió comunicativa i amb la 
dimensió literària. 

Considerem  l’avaluació com un procés continu. Els instruments d’avaluació són diversos i s’apliquen en diferents 
moments del procés d’ensenyament-aprenentatge. 

Es fa una aplicació sistemàtica de proves d’avaluació referent a la lectura i la comprensió( proves ACL) i les proves 
de competències que marca el Departament d’Educació.  

Els resultats de l’avaluació són un element important a l’hora de decidir l’organització del currículum i l’atenció 
personalitzada a l’alumnat. 

 

2.1.2.11. Materials didàctics                                                                                   Torna a l’índex 

L’adequació del material didàctic al nivell de competència de l’alumnat és fonamental per tal que l’aprenentatge 
sigui possible. En conseqüència, el centre adquireix  el material adient per tal de poder atendre la diversitat de l’aula 
d’acollida i de l’aula  ordinària. 

El llibre de text és una eina més, però en cap cas ha de ser la única ni ha d’establir de manera inflexible el 
currículum educatiu. Per tant, es prioritzarà l’aprofundiment en el tractament de les estratègies de la llengua oral i 
escrita per davant del nombre de temes tractats. 
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S’apliquen criteris explícits i compartits per a la selecció de llibres de text i per a la adaptació i/o creació de materials 
didàctics per atendre la diversitat de necessitats d’aprenentatge i per als materials que es consideren 
complementaris (diccionaris, textos reals, recursos audiovisuals ...). Es fa un seguiment de l’elaboració de la 
seqüència didàctica per al tractament de la dimensió literària, que té força continuïtat al llarg de tota l’etapa, i se 
segueixen criteris sobre quin ha de ser el tractament didàctic de la dimensió literària. 
 

2.1.3. El català, llengua vertebradora d’un projecte plurilingüe 
 

2.1.3.1. Informació multimèdia                                                                      Torna a l’índex 

L’aprenentatge d’una llengua requereix de múltiples situacions d’ús funcional de la llengua. Atès que la competència 
comunicativa lingüística i audiovisual és una competència bàsica, des de totes les àrees curriculars es vetlla pel seu 
desenvolupament. Les competències audiovisual i de tractament de la informació digital són competències bàsiques 
molt lligades amb la competència comunicativa. Moltes activitats comunicatives parteixen o incorporen la utilització 
de mitjans audiovisuals.  

L’ús de la llengua catalana com a llengua vehicular principal del programari i dels suports digitals en general que 
produeix el centre respon a una actuació continuada i planificada que dóna lloc a un nivell d’ús relativament òptim 
depenent dels suports que disposem. 

En l’actualitat l’escola encara no està ben dotada de suports digitals ni audiovisuals, la xarxa encara no arriba a les 
aules ni disposem de prou ordinadors per aconseguir realitzar satisfactòriament les actuacions programades. 
 

 

2.1.3.2. Usos lingüístics                                                                                 Torna a l’índex 

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

En consonància amb l’enfocament comunicatiu, les quatre habilitats lingüístiques bàsiques es treballen  de manera 
integrada. La llengua oral i la llengua escrita reben un tractament integrat i no aïllat. Igualment, es vetlla perquè 
l’alumnat participi en una diversitat de dinàmiques de grup (gran grup, petit grup, parelles, treball individual) que 
faciliti el procés d’aprenentatge de les llengües. 
 

 

2.1.3.3. Diversitat lingüística del centre i de la societat en el currículum     Torna a l’índex 

Malgrat que la competència plurilingüe és una competència pròpia de l’àmbit de llengües, tot el centre vetlla  perquè 
tot l’alumnat desenvolupi una actitud positiva envers la diversitat lingüística i cultural. Valorem la diversitat 
lingüística, es fan activitats des de l’aula d’acollida i si es dóna el cas  s’aprofita per treballar alguna activitat en el  
desenvolupament del currículum. 

Esperem que aviat, des del Pla d’entorn, el nostre alumnat pugui participar voluntàriament , en horari extraescolar, 
en activitats de coneixement oral i escrit d’altres llengües. 
 

 

2.1.3.4. Català i llengües d’origen                                                                     Torna a l’índex 

El fet que la llengua regular de les activitats del centre sigui el català es compagina amb una actitud  de respecte i  
coneixement envers altres llengües i altres realitats sociolingüístiques, tant en l’àmbit de llengües com en totes les 
àrees curriculars. El plurilingüisme ha d’afavorir també el coneixement de diferents realitats socials i culturals, i en 
especial la de l’alumnat procedent de diferents contextos.  El professorat disposa d’informació sobre les diverses 
llengües familiars presents a l’aula per fer-ne ús, valorar-les i tenir-les en compte. Som conscients  de la relació 
directa entre l’aprenentatge de la llengua i l’establiment de vincles afectius basats en el reconeixement i valoració de 
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la llengua origen de l’alumnat. 

 L’assoliment de les competències comunes no solament es treballen des de l’àrea de llengua sinó que també es 
treballa de forma interdisciplinària amb altres àrees. Per tant, el currículum de les diferents àrees de coneixement 
adoptarà una perspectiva multicultural sempre que sigui possible 

Tant els mestres com els alumnes de l’escola, generalment creen un context acollidor amb els nous alumnes. 

 

Diagnosi gràfica 

La següent gràfica mostra els punts forts i els punt febles del centre en matèria de tractament 
de les llengues, concretament els que fan referència a la llengua catalana, llengua vehicular 
i d’aprenentatge . 
 

 

Les dades per elaborar la gràfica s’han extret del descriptor marcat en la part de diagnosi. Els números que apareixen 
a l’eix vertical mostren el valor dels descriptors ordenats de major a menor qualitat educativa. Els valors de l’eix 
horitzontal fan referència al número d’enunciats treballats. 
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2.2. La llengua castellana 

2.2.1. L’aprenentatge i ensenyament de la llengua castell ana: 

 

2.2.1.1. Introducció de la llengua castellana                                                   Torna a l’índex 

L’ensenyament del castellà tindrà garantida la presència adequada en tot el currículum de l’ensenyament, de manera 
que en acabar l’escolarització tot l’alumnat sigui en competent tant a nivell oral com a nivell escrit. 

La llengua castellana s’introdueix a nivell oral a partir de primer de primària, mentre que l’ensenyament de la llengua 
escrita es farà de manera sistemàtica en el moment en què l’alumnat ja tingui un cert nivell d’alfabetització en català.  
 

 

2.2.1.2. Llengua oral                                                                                          Torna a l’índex 

Com ja hem dit, s’introduirà a partir de primer de primària i el seu tractament seguirà el mateix enfocament 
comunicatiu, funcional i constructivista que el presentat  per la llengua catalana. 

 
 

2.2.1.3. Llengua escrita                                                                              Torna a l’índex 

Assolit un cert nivell d’alfabetització en llengua catalana, s’introduirà l’expressió escrita en llengua castellana i el seu 
tractament també partirà de les vivències de l’alumnat i tindrà un enfocament comunicatiu i funcional. Els alumnes han 
de ser capaços d’utilitzar-la adequadament com a font d’informació i vehicle d’expressió, de forma correcta. 

Referent a les estructures comunes, s’explicaran en català dins l’horari de llengua catalana, fent la comparació o 
distinció pertinent en l’àrea de llengua castellana per tal que puguin transferir els coneixements apresos i els apliquin. 

 S’utilitza  llibre de text i  llibres de lectura com a suport escrit de la llengua . 
 

 

2.2.1.4. Activitats d’ús                                                                                             Torna a l’índex 

El castellà es la llengua que predomina de forma col·loquial entre els alumnes.  El professorat  ha de vetllar per la 
creació de contextos d’ús comunicatius per millorar l’expressió oral i l’ús del lèxic adequat de la llengua castellana. Es 
poden fer activitats d’incentivació  consensuades de manera puntual. 
 

 

2.2.1.5. Castellà a les àrees no lingüístiques                                    Torna a l’índex 

No es té planificat impartir cap bloc de contingut  fora de l’àrea lingüística. Ara bé s’ha de potenciar i motivar l’aspecte 
comunicatiu,  i instrumental per millorar el lèxic en les seves expressions i transferir el coneixement adquirit en les 
àrees no lingüístiques. 

 

2.2.1.6. Alumnat nouvingut                                                                                  Torna a l’índex 

Atès que el castellà és la llengua  dominant als mitjans de comunicació i en molts contextos socials, des de l’escola es 
vetllarà pera què l’alumnat nouvingut, en especial de procedència hispana, pugui desenvolupar també una 
competència lingüística en català. Així, cal que les comunicacions regulars amb aquest alumnat es faci en llengua 
catalana, sense oblidar que una llengua s’aprèn a partir del vincle emocional amb els parlants d’aquella llengua. 

Atès que els nens petits s’identifiquen molt amb el/la mestra, en la mesura de les possibilitats, s’intentarà que els/les 
mestres es dirigeixen a ells sempre en la  llengua vehicular , es farà el mateix amb els nous alumnes. 
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Diagnosi gràfica 

La següent gràfica mostra els punts forts i els punt febles del centre en matèria de tractament de 
les llengues, concretament els que fan referència a la llengua castellana.  
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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    Torna a l’índex 

L’anglès és la llengua que el centre ha triat perquè formi part del curriculum de l’alumnat com a primera llengua 
estrangera.  

       

 2.3.1.1.1. Desplegament del currículum                                                       Torna a l’índex 

S’ha aprovat la demanda del projecte d’innovació de llengua estrangera, introduint la llengua anglesa a nivell oral 
des de P-5, donant molta importància al component auditiu. Es faran dues sessions de mitja hora amb cada grup 
classe on seran atesos per les dues especialistes de llengua anglesa. 

En el marc d’aplicació  del nou projecte lingüístic del centre,  a Cicle inicial es faran dues sessions setmanals  per 
classe, a una de les quals hi són presents les dues especialistes per afavorir l’atenció a la diversitat del grup i 
millorar l’expressió oral en aquesta llengua. Al cicle mitjà i cicle superior es fan dues hores setmanals amb el grup 
classe i una sessió amb mig grup a l’aula d’anglès.  

Aquest curs no s’han fet blocs de continguts en llengua estrangera, si és viable depenent de l’adscripció de mestres 
amb competències lingüístiques d’anglès, s’aplicaran el curs vinent a partir de cicle mitjà. 

 A cicle inicial es fa un taller de contes i dramatització en llengua anglesa, són grups rotatoris que fan una sessió 
d’una hora trenta minuts al llarg d’un mes. 

Per millorar el coneixement de la llengua estrangera es dissenyen les situacions d’aprenentatge globals on l’ús 
motivat i reflexiu de les estratègies lingüístiques i comunicatives donen resposta a les necessitats que té l’alumnat.  
 

               

    2.3.1.1.2. Metodologia                                                                                      Torna a l’índex 

El treball de la comprensió i expressió oral és la base de l’aprenentatge de l’anglès a primària. Aquest treball es duu 
a terme mitjançant la realització d’activitats comunicatives: jocs, cançons, activitats orals en grup reduït . etc. 

El professorat de llengües estrangeres ha consensuat que el desenvolupament de competències implica la capacitat 
d’utilitzar els coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions  basats en la 
necessitat de comunicar-se. 

 
 

2.3.1.1.3. Materials didàctics per a l’aprenentatge  de la llengua estranger  Torna a l’índex 

Periòdicament es revisen els llibres de text i els materials didàctics que es faran servir. En el pressupost general del 
centre es disposa d’una partida per realitzar la compra de materials complementaris. 

 Actualment els llibres de text formen part d’un projecte socialitzat  de reutilització de llibres que s’ha portat a terme 
aquests últims anys. Les famílies dels alumnes només han de comprar els quaderns fungibles que es necessiten 
cada curs. 
 

2.3.1.1.4. Recursos tecnològics per a l’aprenentatg e de la llengua estrangera  

                                                                                                                                Torna a l’índex 

El centre assegura la presència dels recursos TIC i audiovisuals en l’aprenentatge de la llengua anglesa com a mitjà 
d’accés a diferents tipus de materials que permeten treballar de manera més autònoma i atendre els diferents estils i 
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ritmes de l’aprenentatge de l’alumnat. 

 El professorat de llengües és conscient que la utilització adequada dels recursos tecnològics que disposem a l’aula 
d’anglès permet atendre la diversitat i n’explora noves possibilitats d’aplicació. 

 
 

2.3.1.1.5. L’ús de la llengua estrangera a l’aula                                              Torna a l’índex 

Es preveu la potenciació de la llengua estrangera en les interaccions formals i els resultats del treball curricular es 
projecten fora de l’aula d’aprenentatge  mitjançant: activitats artístiques per treballar les festes programades, de 
forma conjunta ( nadales, receptes, murals, etc.) .  

Els darrers cursos també han tingut contactes amb centres  europeus per portar a terme el projecte COMENIUS. 

 
 

2.3.1.2. Estratègies d’ampliació de l’oferta de lle ngües estrangeres 

2.3.1.2.1. Avançament de l’aprenentatge de la lleng ua estrangera        Torna a l’índex 

Com ja s’ha dit anteriorment ,en el marc de la revisió i aplicació del PLC,  el centre planifica l’avançament de 
l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’educació infantil tenint en compte la contextualització d’aquesta llengua on 
es treballa mitjançant activitats comunicatives: cançons, jocs ... seguint la metodologia pròpia d’aquesta etapa. 
S’assegura la dedicació d’1 hora setmanal per a cada curs de P5 afavorint l’organització de dues especialistes a 
l’aula per a tenir el primer contacte amb la llengua estrangera. 

 
 

2.3.1.2.2. Aprenentatge integrat de continguts i ll engua estrangera        Torna a l’índex 

El centre planifica poder impartir  blocs de continguts curriculars d’àrees no lingüístiques en anglès. Es proposa 
treballar algun tema concret de l’àrea del medi utilitzant la metodologia pròpia de l’assignatura i amb el suport 
lingüístic adequat per assegurar l’aprenentatge dels continguts.  

Tanmateix hi ha la demanda en la presentació del nou projecte lingüístic de realitzar algun bloc de contingut en 
llengua anglesa. La seva viabilitat depèn de l’adscripció de la mestra encarregada que tingui la competència 
lingüística necessària.  

 
 

2.3.1.3. Projectes i programes plurilingües                                                       Torna a l’índex 

El centre va participar des del curs 2003-2004 al curs 2005-2006 al projecte COMENIUS “Art of Living” durant el 
qual tan alumnes com professors van entrar en contacte amb altres llengües europees; italià, alemany, búlgar i 
danès.  

 
 

2.3.2 Llengües complementàries procedents de la nov a immigració                             Torna a l’índex 

Els materials audiovisuals i la participació en projectes que impliquen un intercanvi real amb parlants d’aquesta 
llengua significa una oportunitat per crear contextos funcionals d’ús de la llengua. La correspondència mitjançant 
internet, la participació en projectes de recerca col·lectius, i l’intercanvi de vivències seran metodologies que es 
tindran especialment en compte en aquesta àrea. 

Actualment el centre no té previst la realització de classes de llengua d’origen en horari extraescolar. La planificació 
d’activitats en un futur el Pla d’Entorn, al qual s’ha acollit el Consell Escolar del centre potser farà possible aquest 
tipus d’activitats, esporàdicament, des de l’aula d’acollida i en treballs puntuals es realitzen activitats concretes en 
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altres llengües per afavorir l’autoestima d’aquest alumnat. 

 

Tenim coneixement del protocol a seguir per a l’establiment de classes de les llengües i de les cultures d’origen de 
l’alumnat de nacionalitat estrangera en horari extraescolar.  Annex 2 del Pla per a la llengua i la cohesió social.  

http://www.xtec.cat/lic/intro/documenta/annex2_protocol.pdf  
 

 

 

Diagnosi gràfica 
 
La següent gràfica mostra els punts forts i els punt febles del centre en matèria de tractament 
de les llengües, concretament els que fan referència a la les altres llengües.  
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2.4. Organització i gestió 

2.4.1. Organització dels usos lingüístics 

2.4.1.1. Llengua del centre                                                                                    Torna a l’índex 

La llengua vehicular de l’escola a nivell oral i escrit és la catalana. El centre educatiu sempre segueix un criteri 
lingüístic favorable a l’ús del català, també evident en totes les produccions escrites que serveixen de murals, els 
rètols, els cartells, etc.  A la pràctica es respecta aquest acord ja que l’escola esdevé un referent d’ús de la llengua 
catalana.  

 

 

2.4.1.2. Documents de centre                                                                                     Torna a l’índex 

El centre revisa i actualitza amb regularitat els documents de centre. Cal actualitzar el contingut del PEC, per tal 
d’adequar els canvis organitzatius i de plantilla referents a l’aplicació de la sisena hora , als canvis de les 
característiques de l’alumnat   i a l’elaboració del PLC. Tot el professorat coneix la seva existència i participa en la 
seva elaboració i revisió.  

Tots els documents formals estan redactats només en llengua catalana. Actualment està previst redactar versions 
reduïdes dels documents formals aprovats pel Consell per fer la difusió al conjunt de la comunitat educativa. 

 
 

2.4.1.3. Ús no sexista del llenguatge Torna a l’índex 

En tots els documents del centre es tenen en compte els criteris d’utilització d’un llenguatge no sexista ni 
androcèntric. Hi ha un acord de claustre perquè es treballi transversalment a les àrees del currículum, ja que s’ha 
entès que la paraula és una eina de transformació. 

En el cas del RRI hem optat per usar un masculí genèric en lloc d’emprar la descomposició morfemàtica; per tant, 
l’ús del masculí haurà de considerar-se com una forma lingüística no sexista.  

 

 

2.4.1.4. Comunicació externa Torna a l’índex 

El centre redacta la documentació i la informació externa sempre en català. S’atenen  en castellà  les peticions que 
sol·liciten les famílies quan tenen dubtes sobre la informació rebuda. Es tenen en compte, quan és possible i 
necessari, les llengües de la nova immigració amb documents bilingües. 

Si cal, quan es fan notes a l’agenda, també es té en compte l’origen de la llengua familiar de l’alumnat. 

En el moment de les reunions de classe s’ha d’usar la nostra llengua vehicular tenint en compte que si cal, es farà 
una entrevista posterior amb aquelles famílies que no han tingut la comprensió adequada per aclarir conceptes i 
dubtes.  

 
 

2.4.1.5. Llengua de relació amb famílies                                                                  Torna a l’índex 

D’acord amb l’article 20.2 de la llei de política lingüística, l’escola usa el català com a llengua de treball i de projecció 
interna i externa, per tant, tal com hem dit en el punt anterior, cap família resta exclosa de les activitats del centre 
pel seu desconeixement del català posant els mecanismes necessaris per atendre-les de manera adequada i 
comprensible.  
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Es fa evident  que com el plantejament lingüístic de les famílies de l’alumnat és majoritàriament el castellà, de 
vegades ens obliga a renunciar a l’ús de la llengua de l’escola en els contactes menys formals o les entrevistes. 

 

2.4.1.6. Educació no formal 

2.4.1.6.1. Serveis d’educació no formal                                                          Torna a l’índex 

Existeix una preocupació al centre per tal que els serveis d’educació no formal coneguin i facin seves les 
orientacions i propostes del centre pel que fa al català com a llengua d’ús i al tractament de la diversitat lingüística. 
Però no s’ha anat més enllà de redactar alguna proposta o algun projecte estrictament formal.  

En les reunions de coordinació dels serveis d’educació no formal  amb el centre educatiu és una de les demandes 
més prioritàries per afavorir l’ús de la llengua catalana entre els  monitors i alumnat  quan són  usuaris dels serveis 
d’acollida  i  menjador escolar , encara que no s’aconsegueix sempre.  

 
 

2.4.1.6.2. Activitats extraescolars                                                                     Torna a l’índex 

Existeix una preocupació a l’escola per tal que els responsables de les activitats extraescolars coneguin i facin 
seves les orientacions i propostes del centre pel que fa al català com a llengua d’ús i al tractament de la diversitat 
lingüística. S’ha arribat a facilitar la formació i a redactar una proposta concreta, però s’aplica irregularment perquè 
els professionals que les porten a terme no fan ús del català com a llengua habitual.  

Es fa una reunió prèvia amb el/la coordinador/a d’activitats per poder aconseguir-ho, però no es compleix sempre el 
seguiment. 

 
 

2.4.1.6.3. Contractació d’activitats extraescolars a les empreses     Torna a l’índex 

Al centre educatiu s’ha acordat vetllar perquè en la contractació d’activitats extraescolars les empreses usin el 
català, però no es fa tot el possible per dur aquest acord a la pràctica i superar les dificultats que es presenten.  

 
 

2.4.1.7. Llengua i entorn                                                                                 Torna a l’índex 

El català, tal i com recull la normativa vigent serà el vehicle d’expressió normal en totes les activitats docents i 
administratives, tant les internes com les de projecció externa del centre. Així serà la llengua de comunicació 
habitual amb l’alumnat i amb les famílies, alhora el català serà la llengua en què es redactaran els documents del 
centre, tant d’ús intern com les comunicacions destinades a fora del centre. Al mateix temps la llengua de relació 
habitual amb tota la comunitat educativa, alumnes, pares i mares, claustre, equip directiu, personal no docent, 
administració i serveis, personal de l’EAP, CREDA, LIC, CRP, Regidoria d’ Educació i Departament d’ Educació es 
farà a través de la llengua vehicular del centre que és el català. 
 
Per tal de vetllar pel coneixement de l’entorn social i cultural immediat i en especial de la llengua, la història, la 
geografia, la cultura i la realitat social catalanes, el centre participarà i col·laborarà en activitats internes i externes 
que fomentin l’ ús de la llengua i la cultura catalana.  
 
El nostre centre participa en el pla educatiu de ciutat del nostre municipi i ja ha formalitzat tots el requisits per formar 
part del futur pla educatiu d’entorn de Montcada i Reixac derivat del conveni entre el Departament d’ Educació de la 
Generalitat de Catalunya i l’ Ajuntament de Montcada i Reixac. 
 
Igualment, el centre té una participació activa en les activitats culturals que organitzen les diferents entitats culturals 
de la ciutat, per tal d’incentivar l’ús de la llengua (Concurs de Punts de Llibre de Sant Jordi, Cartells de la Festa 
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Major, Contes d’en Sergi, participació a l’activitat de Teatre a l’ Auditori, participació en les diverses activitats 
municipals que cada curs tria el centre com a recolzament del currículum: Esports municipals, Biblioteca, Museu de 
la Ciutat...). 
 
En aquesta mateixa, línia el centre vetllarà perquè les activitats culturals, destinades a l’alumnat, que s’organitzen 
des de les diferents entitats de la localitat en el centre i fora del centre es facin sempre en la llengua catalana. 

 
 

2.4.2. Plurilingüisme al centre educatiu 

L’ habilitat d’entendre missatges senzills i de poder-se expressar en diferents llengües, sobretot a nivell escrit, és a 
dir, la competència plurilíngüe és també un objectiu de l’ àmbit de llengües. Igualment, el nostre centre pensa que la 
diversitat lingüística és una riquesa immensa de la qual cal tenir-ne cura. Per tant, s’intentarà que l’alumnat nouvingut 
conservi i desenvolupi les seves llengües d’origen. 

Si bé la comunicació amb les famílies, en general, es farà en català, en els casos necessaris, el centre comptarà amb 
els serveis de mediació i traducció lingüística que posa a l’abast l’administració, per tal de facilitar la comunicació, l’ 
intercanvi i el vincle amb les famílies. 
 

2.4.2.1. Actituds lingüístiques                                                                               Torna a l’índex 

Segons la declaració Universal de Drets Lingüístics, tothom té el dret i el deure de mantenir-hi una relació 
d’integració quan s’estableix en el territori d’una comunitat lingüística no pròpia. 

La cultura del centre té incorporada en les seves pràctiques quotidianes programes específics sobre diversitat, 
interculturalitat i resolució de conflictes que es treballen a la tutoria i amb les famílies. L’escola pateix la diferència de 
cultures quan algunes d’aquestes famílies no afavoreixen la integració. 

 
 

2.4.2.2. Mediació lingüística (traducció i facilita ció)                                                 Torna a l’índex 

A partir de la revisió periòdica, quan convé es van incorporant noves actuacions o reforços d’ús del català, i s’han 
articulat mesures de traducció de documents o d’informacions en el moment de l’acollida a les famílies nouvingudes 
i es facilita documentació bilingüe català/castellà a tothom que ho demani explícitament, abans però, s’intenta 
sempre fer un aclariment oral per a que s’entengui la informació que volem transmetre. 

 
 

2.4.3. Alumnat nouvingut                    Torna a l’índex 

Atès que la competència en llengua catalana resulta fonamental per tal d’accedir als nivells d’aprenentatge i per la 
integració social i cultural, el centre facilitarà els mecanismes de reforç necessaris perquè l’alumnat nouvingut 
aprengui aquesta llengua.  

Independentment  d’aquests reforços, l’aprenentatge de la competència comunicativa és responsabilitat de totes les 
àrees del currículum. Per tant, dins l’aula ordinària, el professorat tindrà en compte estratègies d’atenció a la 
diversitat que facilitin aquest objectiu. Això el nostre centre és possible mitjançant grups cooperatius, la figura del 
company-guia, materials adaptats als diferents nivells de l’alumnat nouvingut, l’ ús i familiarització del material TAC 
en català i l’ús de la llengua a partir de diferents centres d’interès.  

El centre disposa d’una Aula d’ Acollida, d’un tutor de l’aula, de material didàctic i pedagògic específic, material 
informàtic i recursos per a les diferents àrees del currículum i, a més a més, el centre disposa també d’un Assessor 
LIC que intervé tant a l’aula d’ acollida com en l’assessorament de l’escola en tot allò que el centre creu oportú. 
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2.4.4. Organització dels recursos humans 

2.4.4.1. El pla de formació de centre en temes ling üístics                                   Torna a l’índex 

El centre ha fet una autodiagnosi amb les necessitats de formació relacionada amb els objectius estratègics i de 
millora de centre. El centre té en perspectiva projectes de formació en les diverses àrees curriculars. Vol incorporar 
noves metodologies i nous mètodes de treball i té previst presentar un nou projecte d’innovació educativa referent a 
la llengua anglesa. Les especialistes fan activitats de formació per poder-lo aplicar. 

 
 

2.4.5. Organització de la programació curricular 

2.4.5.1. Coordinació cicles i nivells                                                                        Torna a l’índex 

Hi ha una coordinació a tota l’etapa educativa entre la llengua catalana i la llengua anglesa. La comissió de llengua 
fa propostes de treball i d’activitats de forma lineal.  

També es realitza la coordinació de la llengua anglesa, ja que les especialistes implicades disposen d’una hora 
setmanal conjunta per fer-la.  

És fa més difícil aconseguir-ho de la llengua castellana perquè a cada cicle s’imparteix l’assignatura per diferents 
docents, per això disposem de llibre de text en aquesta àrea als cicles mitjà i superior.   

 
 

2.4.5.2. Estructures lingüístiques comunes Torna a l’índex 

El centre ha reflexionat sobre el tractament de les estructures lingüístiques comunes. L’acord del tractament de 
llengües i de les estructures lingüístiques comunes involucra tots els professors de l’àrea de llengua, tot considerant 
els principis bàsics de la seva metodologia: evitar repetició de continguts, evitar l’anticipació d’aprenentatge i 
atendre l’especificitat dels continguts. 

El centre ha pres la decisió de treballar les estratègies lingüístiques comunes amb material que les té en compte, 
així com el fet de triar el material curricular per a l’ensenyament-aprenentatge del tractament de la llengua catalana 
com a primera llengua d’aprenentatge i diferir els conceptes apresos posteriorment a la llengua castellana.  

Els acords s’han pres a nivell de cicles i cal una reflexió conjunta per arribar a acords de centre, referent al com ho 
farem, i quins materials usarem.  

 
 

2.4.5.3. Projectes d’innovació                                                                                      Torna a l’índex 

Es participa en un projecte d’innovació o projecte experimental de llengua anglesa que repercuteix en tot el centre 
pel que fa a les activitats d’ensenyament/aprenentatge  

L’escola al llarg dels anys ha anat participant en diferents projectes treballats de manera interdisciplinària i 
transversal que es tenen present en la seva història i està disposada a seguir-ho fent per aconseguir millorar la 
metodologia emprada en el tractament de les llengües. 

 
 

2.4.6. Biblioteca escolar                                                                                                           Torna a l’índex 

L’escola disposa d’una biblioteca escolar amb un fons de llibres suficient per donar resposta a les necessitats 
d’informació de la seva comunitat educativa.  

 Pel que fa a la llengua, els documents estan escrits en català. Els documents referents a altres llengües 
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d’immigració estan centralitzats a l’aula d’acollida. 

 Referent a les activitats de foment de la lectura i accés i ús a la informació, cada cicle té establert un pla de lectura i 
a més del fons de la biblioteca disposem d’un fons de llibres de lectura a les aules. 

 Actualment l’escola porta a terme el projecte d’innovació puntedu . La formació de la persona responsable i la 
dotació que rebrem per participar-hi ens ha d’ajudar en un futur a dinamitzar i fer efectiu  el seguiment general del 
pla de lectura del centre i assegurar el bon ús i funcionament de la biblioteca del centre.  

Els alumnes de Parvulari fan un préstec de llibres comprat per les famílies, establert de forma rotatòria i s’enduen un 
llibre a la setmana. 

Els alumnes de Primària fan ús del servei de la Biblioteca un cop a la setmana cada grup classe, en horari de sisena 
hora.  

 
 

2.4.6.1 Accés i ús de la informació                                                                        Torna a l’índex 

Cada cicle té elaborada una planificació d’activitats que reflecteix la coordinació entre el professorat del cicle per fer-
ne ús de la biblioteca i aula d’informàtica. Les activitats proposades intenten donar resposta a les necessitats 
d’informació de l’alumnat, fent que cerquin en tot tipus de registres i ajudant-los a processar-la. Es té cura que 
l’alumne/a presenti la informació cercada en la llengua d’aprenentatge del centre.  

Es planifiquen activitats de forma coordinada entre els mestres de llengües i l’encarregada de portar a terme les 
activitats TIC, fonamentalment es fa per nivells i amb mig grup classe. 

La recerca està encaminada a l’aplicació de la metodologia de treball per projectes a etapa infantil i a cicle inicial . 
Els alumnes de cicle mitjà i superior també fan ús d’internet per fer recerca i aprofundiment dels  temes que 
treballen en les àrees lingüístiques i no lingüístiques. 

 
 

2.4.6.2. Pla de lectura de centre                                                                                Torna a l’índex 

L’escola ha de revisar el Pla de lectura de centre, per tal de recollir el conjunt d’objectius i metodologies que ha de 
promoure per desenvolupar l’hàbit de la lectura en els seus alumnes: gust per la lectura, millora de la comprensió 
lectora, capacitació de recerca d’informació; atenent la diversitat sociolingüística amb el català com a llengua 
vehicular i d’aprenentatge.  

Com s’ha esmentat anteriorment cada cicle disposa del seu pla de lectura, però cal coordinar la progressió 
ascendent en l’aprenentatge de la lectura i en l’adquisició de la comprensió lectora. 

 
 

2.4.7. Projecció del centre 

2.4.7.1. Pàgina web del centre                                                                           Torna a l’índex 

Disposem de una pagina web que dóna informació a tota la comunitat educativa. Es pot trobar la informació sobre 
les característiques, serveis del centre, pla de funcionament,  sortides i activitats que es realitzen al llarg del curs.  

La web és en llengua catalana, però si cal, també pot presentar activitats i projectes realitzats en altres llengües 
curriculars. De forma sistemàtica es va actualitzant amb les novetats i noves informacions. La pàgina té un link amb 
el departament d’Educació.  
 

2.4.7.2. Revista                                                                                                Torna a l’índex 

Del treball compartit entre els docents que porten a terme les classes de llengua i TIC als alumnes de 6è, s’elabora 
un butlletí ReixacTIC  que dóna informació de les activitats realitzades després de les festes treballades 
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conjuntament. Es fa difusió del mateix a tota la comunitat educativa.  L’AMPA de l’escola també edita un butlletí 
trimestral “InfoAMPA” que s’escriu en la llengua vehicular de l’escola i es  fa arribar a totes les famílies. 
 

2.4.7.3. Exposicions                                                                                           Torna a l’índex 

A l’escola hi ha una cultura expositiva dels treballs que es van realitzant, generalment es fa des de la coordinació 
dels  nivells i /o cicles i també de forma conjunta en esdeveniments culturals  i festes organitzades de forma 
conjunta , com la Setmana Cultural, la festa de Nadal, la Tardor, el Carnaval. ...  

Fora de l’escola també es participa en el muntatge de les exposicions en col·laboració amb altres entitats, sempre i 
quan es demana i es valora positivament la participació. 

 
 

2.4.8. Xarxes de comunitats virtuals                                                                          Torna a l’índex 

Depenent dels projectes i programacions aprovades en el Pla Anual de centre, l’escola potencia el treball en xarxa 
amb altres centres (COMENIUS) i a la vegada afavoreix la difusió virtual de activitats i projectes que es realitzen. La 
web del centre presenta projectes que es realitzen a la secció de la Prestatgeria de la xtec.  

Des de l’aula d’acollida es presenten les activitats audiovisuals realitzades pels alumnes amb diferents llengües, fins 
i tot les d’origen, per mostrar el progrés en el coneixement de la llengua vehicular i la seva adaptació al centre. La 
pàgina web de consulta és: http://www.xtec.cat/~rclement/reixac/projecte.htm 

 
 

2.4.9. Intercanvis i mobilitat                Torna a l’índex 

Actualment el claustre no té plantejat cap intercanvi presencial amb altres centres, però resta obert a valorar 
positivament les propostes d’aquest tipus que es puguin presentar, com hem fet altres vegades. 

En la programació de les matèries es preparen sortides acadèmiques per completar el currículum de les diferents 
matèries en el seu vessant més pràctic i a la vegada es relacionen directament amb la millora de la competència 
lingüística de l’alumnat. Cada trimestre tots els cicles assisteixen a una obra de teatre adequada a la seva edat. Els 
alumnes de cicle superior assisteixen a una obra o sessió de cinema eesa en llengua anglesa. 

 
 

2.4.10. Dimensió internacional del centre educatiu Torna a l’índex 

Com hem dit en altres apartats, el centre ha participat en un projecte europeu on els diversos nivells, cicles i àrees 
s’han coordinat per portar a terme projectes conjunts de treball amb altres centres estrangers participants. 
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 Diagnosi gràfica 
 
La següent gràfica mostra els punts forts i els punt febles del centre en matèria de tractament 
de les llengües, concretament els que fan referència a l’organització i gestió.  
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3. Concreció operativa del projecte (Pla anual)   

 

3.1. Objectius prioritaris 
 
La revisió del PLC  i el diagnòstic realitzat ens mostra alguns punts febles en matèria de tractament de les llengües que són recollits en aquests objectius que 
considerem prioritaris a aplicar tant a curt com a mig termini. La concreció d’aquests objectius s’especificaran al Pla anual  del curs escolar 2008- 2009.  
 
 
   Fomentar l'ús oral de la llengua vehicular : 

� Vetllar per aconseguir que l’alumnat parli català dins i fora de la classe ( passadís, pati, menjador,...) 

� Aconseguir que els nens/es es dirigeixen SEMPRE en català a tots els/ les  mestres de l’escola. 

� Prendre les mesures necessàries per assegurar que les activitats que es realitzen al centre fora de l'horari lectiu ( menjador, activitats extraescolars, festes, 
sortides,  servei de transport , etc) es facin en català. 

� Utilitzar  la llengua catalana  amb els  alumnes nouvinguts. Fomentar els  companys-guia, per tal  que siguin un clar referent de la llengua vehicular. 

� Sistematitzar la programació d’activitats específiques per treballar la llengua oral. 

� Aconseguir que les famílies prenguin coneixement i consciència de què la llengua vehicular que treballen els seus fills  al centre és el català . 

   Ampliar l’horari del currículum de la primera llengua estrangera:  

� Fer la sol·licitud al Departament per poder aplicar un projecte d’innovació en llengua estrangera ( anglès). 

� Iniciar el coneixement de la llengua estrangera al Parvulari 

� Fomentar l’ús oral en llengua estrangera en blocs de contingut d’una àrea determinada /o sisena hora ( depenent de les competències lingüístiques de la 
plantilla)  
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3.2. Concreció horària segons DECRET 142/2007, de 26 de juny. 
 

 

 Hores per curs Estructures 
lingüístiques comunes 

Horari lliure disposició Blocs de continguts Totals 

Llengua catalana       
1r curs (CI) 70 52’5 35  157’5 
2n curs (CI) 70 52’5 35  157’5 
3r curs (CM) 70 35 35  140 
4t curs (CM) 70 35 35  140 
5è curs (CS) 70 35 35  140 
6è curs (CS) 70 35 35  140 

        Total 420 245 210  875 
Llengua castellana       

1r curs (CI) 70    70 
2n curs (CI) 70    70 
3r curs (CM) 70    70 
4t curs (CM) 70    70 
5è curs (CS) 70    70 
6è curs (CS) 70    70 

        Total 420    420 
 
 

Primera llengua 
estrangera  

     

1r curs (CI) 35  35  70 
2n curs (CI) 35  35  70 
3r curs (CM) 87’5    87’5 
4t curs (CM) 87’5    87’5 
5è curs (CS) 87’5    87’5 
6è curs (CS) 87’5    87’5 

        Total 420  70  490 
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ACTUALITZACIÓ DE LA CONCRECIÓ HORÀRIA:  PLA ANUAL 2018-2019 

 

CURRICULUM: hores globals 

Àmbit lingüístic  
Àrea de llengua catalana i literatura 

1.050  
5 h 

 Àrea de llengua castellana i literatura 
Àrea de primera llengua estrangera 420 2 h 

  
Hores de lliure disposició 560 2.75 h 

 

CURRICULUM DEL CENTRE: hores globals 

 

1r 2n 3r 4t 5è 6è 

LL.CATALANA 3,75 3,5 3,75 4 3 3,25 

LL. CASTELLANA 2 2 2 2 2 2 

LL. ANGLESA 2,125 2,375 2,5 2,5 3,5 3,5 

ALTRES (tallers, TIC, Biblioteca) 1,875 1,875 1,5 1,25 1 1 
 


