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1. INTRODUCCIÓ 

 

El nostre projecte lingüístic va ser redactat el curs 06-07 i aprovat pel Consell Escolar. 

Durant el curs 07-08 s’inicia un nou procés de redacció que incorpora nous aspectes no 

contemplats anteriorment. 

A partir d’aquí cada curs escolar s’anirà revisant i modificant el contingut quan 

s’estableixi. 

La direcció del centre vetllarà per la distribució i coneixement del PLC a tota la 

comunitat educativa. 

El nostre projecte lingüístic té com a funció garantir el dret de tots els alumnes de la 

nostra escola a: 

• Dominar el català com a vehicle de comunicació oral o escrita, per a la 

construcció dels coneixements, per al desenvolupament personal i la cohesió 

social. 

• Dominar el castellà en els registres escolars per a la construcció dels 

coneixements i per a comunicar-se. 

• Conèixer una primera llengua estrangera –anglès-  per cercar i elaborar 

coneixements i per a la comunicació. Introduir una segona llengua estrangera –

francès- a l’ últim cicle de Primària per elaborar coneixements mínims i per poder 

iniciar una  comunicació amb  un país  pròxim al nostre lloc de residència. 

• Estar oberts a totes les llengües i cultures, i aprendre de totes aquestes. 

 

 

El nostre projecte lingüístic es regeix pels principis bàsics següents: 

 

1. Comprensió i inclusivitat 

• Projectes que facin possible la participació de persones amb diferents 

competències lingüístiques i de sabers escrits.  

• Projectes que treguin la llengua al carrer i que involucrin l’entorn. 

• Projectes que no generin exclusió social. 

 

2. Aprenentatge de les llengües a partir dels seus usos  
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• La llengua s’aprèn fent-la servir per comunicar i reflexionar. 

• La reflexió activa sobre les llengües en potencia l’aprenentatge i amplia les 

competències comunicatives, sempre que estigui al servei de la resolució de 

problemes de comunicació. 

 

A més dels aspectes metodològics, el nostre projecte lingüístic vol tenir en compte 

també els aspectes socials per tal d’afavorir actituds positives de l’alumnat i de les seves 

famílies envers les llengües i de generar expectatives respecte als beneficis que 

l’aprenentatge de les diferents llengües els pot oferir. 

 
 
 
 

2. CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC :  

ALUMNAT I ENTORN 

L’objectiu d’aconseguir que el alumnes esdevinguin parlants plurilingües competents 

implica que cada escola, partint d’una anàlisi sociolingüística  del centre i del seu entorn, 

estableixi en el Projecte lingüístic  el programa adequat per  gestionar  les quatre  llengües 

que es treballen al centre.  

Abans d’iniciar aquest Projecte es va fer un estudi sociolingüístic entre els pares i mares 

dels alumnes de l’escola i s’han extret les següents dades: 
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Totes les dades han estat recollides al mes de maig de 2008 
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Totes les dades estan expressades en percentatges. 

Les conclusions que podem extreure d’aquests gràfics és que el nostre alumnat ha nascut 

majoritàriament a Catalunya i per això el català és bàsicament la llengua utilitzada a casa i 

entre els amics.  A l’hora de parlar amb els desconeguts es recull que no hi ha cap dificultat 

per adreçar-se amb qualsevol de les dues llengües. 

El centre ha observat però que el nivell en que s’expressen els nens tan oralment com per 

escrit és baix. Es produeixen moltes interferències lingüístiques del català cap al castellà i 

viceversa. 

 
 

  3. L’APRENENTATGE/ENSENYAMENT DE LA LLENGUA CATAL ANA 

   3.1 Acollida d’alumnat nouvingut  

Segons el Pla d’Acollida de la nostra escola  l’alumnat nouvingut quan arriba , se li fa una 

valoració inicial que serveix per organitzar el currículum en les diferents àrees de llengua: 

català, castellà, anglès i també matemàtiques. 

Depenent sempre del curs, el nivell i la procedència se l’ubicarà en el curs corresponent o 

en un curs inferior i se li procurarà donar el suport lingüístic que necessiti. Contemplant els 

horaris i l’organització general del nivell s’organitzaran les activitats de suport necessàries, 

intentant que aquest reforç no vagi en detriment de d’altres àrees. El procés d’immersió sol 

ser ràpid ja que el percentatge d’alumnes catalanoparlants és molt alt. 

En resum ,el centre establirà les estratègies que cregui més adients perquè en el moment 

d'ingrés a l'escola d'un alumne amb llengua familiar diferent de la catalana, aquest s'hi senti 

acollit adequadament.  

 

   3.2      Llengua oral i llengua escrita 

El català és la llengua d'aprenentatge de la lectura i de l'escriptura del nostre alumnat.    En 

el projecte curricular i en la programació del centre es tindrà en    compte que els continguts 

i estructures lingüístiques comuns es treballaran en català; s'evitarà la repetició sistemàtica 

de continguts en les diverses llengües; s'atendrà l'especificitat dels continguts propis d'una 

llengua i s'evitarà l'anticipació d'aprenentatges, de manera que el tractament donat a l'àrea 

de llengua catalana, llengua castellana, i literatura i a l'àrea de llengües estrangeres sigui 

coherent. 
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    Els llibres i altres materials curriculars i didàctics que es facin servir, de totes les     

llengües que s'ensenyin al centre, afavoriran al màxim el treball d'ús i de comunicació 

lingüístics. 

 

   3.3  La llengua en les diverses àrees 

La llengua o  el que diriem la competència comunicativa,ha de ser atesa des de totes les 

àrees curriculars. Pensem que parlem d’una competència transversal, on a través d’ella 

hem d’arribar a les següents capacitacions: 

-Capacitació per a la construcció del discurs propi de cada àmbit científic a partir de les 

competències lingüístiques:  descriure, narrar, explicar, interpretar, justificar i argumentar. 

-Capacitació per a comunicar, oralment i per escrit, el propi pensament i coneixement.  

-Coneixement i ús adequat del vocabulari propi de cada ciència  

El seu treball ha de facilitar : 

- l’elaboració i expressió de idees, opinions i sentiments, és a dir, la 

construcció del propi pensament. 

- l'ús reflexiu de la parla 

- una participació atenta i cooperativa de l’alumnat i una expressivitat i 

fluïdesa que li permeti actuar de manera competent en una societat 

democràtica i participativa. 

 

 

 

   3.4  Continuïtat i coherència entre cicles i niv ells 

La finalitat de l'organització del currículum de llenguatge verbal (parvulari) i del de llengua 

(primària) és aconseguir que l'alumnat sigui capaç de comunicar-se en diversos àmbits de 

la vida quotidiana: relacions personals, escolars, professionals, institucionals, mitjans de 

comunicació, etc. És a dir, ser capaç de comunicar-se suposa haver assolit les habilitats 

d'escoltar, parlar, llegir,i escriure. Per tant, segons aquesta concepció curricular, l'eix 

vertebrador de la programació de l'àrea de llengua a l'escola és el desenvolupament 

d'aquestes quatre 
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habilitats.  

L'ensenyament-aprenentage de la lectura i l'escriptura és un procés llarg, que s'inicia en els 

primers nivells del parvulari i continua al llarg de tota l'educació primària . 

En la trajectòria de l'assoliment de les habilitats de llegir i escriure hi ha dos grans 

moments: l’inicial , on l’alumne al voltant de P5-Cicle Inicial comença a llegir i a escriure i un 

segon moment que l’alumne ha descobert el funcionament del codi escrit, això 

correspondria a cicle mitjà i cicle superior. 

Per tal de donar coherència i continuïtat a l ‘aprenentatge de la llengua s’ha dissenyat una 

selecció i organització de continguts i la manera d’ensenyar-los , basats en : 

- El desenvolupament de les funcions comunicatives objecte d'ensenyament-aprenentatge. 

- Les tipologies textuals: els tipus de textos que ensenyarem a cada cicle. 

- L'estructura dels textos: continguts i objectius a assolir en els diversos cicles. 

- Morfologia i sintaxi de cada text: continguts i objectius a assolir en els diversos cicles . 

 

 

4.    L’APRENENTATGE/ENSENYAMENT DE LA LLENGUA  CAS TELLANA 

       4.1    Introducció de la llengua castellana . 

La llengua castellana, és també llengua familiar d'una part minoritària dels alumnes, així 

com també llengua coneguda en grau més o menys elevat per la pràctica totalitat de 

l'alumnat. 

 La sistematització escolar de la llengua castellana es comença al Cicle Inicial de l'Educació 

Primària a nivell de comprensió i d'expressió oral i d'iniciació a la lecto-escriptura.  

 

       4.2    Llengua oral i llengua escrita 

Tenint en compte el grau de competència comunicativa dels alumnes en llengua catalana, 

els hàbits d'ús d'aquesta llengua i el domini assolit dels mecanismes de lectura i escriptura 

en català, s'introdueix progressivament l'alumne a la llengua escrita també en castellà per 

tal de fer possible que l'alumnat, en finalitzar l'Educació Primària, hagi assolit els objectius  

de conèixer la llengua castellana a nivell oral i escrit de manera que pugui utilitzar-la 

apropiadament com a font d'informació i vehicle d'expressió. 
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       4.3    Castellà a les àrees no  lingüístique s  

En aquest moment la llengua castellana s’imparteix nomès quan es fa aquesta àrea, però 

sempre que hi ha una activitat vinculada amb aquesta llengua s’aprofita per treballar-ho 

(p.e. pel.lícules,entrevistar a algú, cartes,...) 

        

5.   ALTRES LLENGÜES 

5.1 Llengües estrangeres: anglès i francès 

El coneixement de llengües estrangeres és cada vegada més important i necessari per 

viure en un món que, a causa dels canvis socials i dels avenços progressius en els camps 

tecnològic i informàtic, ens porta a una societat on la comunicació a través d’altres llengües 

obre possibilitats enormes de progrés i llibertat, a més de contribuir a l’entesa i al respecte 

entre les diferents cultures i els seus parlants. 

La primera llengua estrangera que s’introdueix al centre és l’anglesa  impartida per un/a 

mestre/a especialista. I la segona és el francès impartida per una professora del centre. 

L’aprenentatge de l’anglès  es realitzarà des d’un enfocament comunicatiu, participatiu i 

molt gradual, anant de la comprensió i expressió oral a la comprensió i expressió escrita. 

L’ensenyament d’aquesta llengua s’iniciarà al curs EI 5 anys, i durant tota l’etapa 

d’Educació Primària . En el  primer cicle serà exclusivament de forma oral. La comprensió i 

expressió escrita s’introduirà progressivament al segon i tercer cicle de l’Educació Primària. 

La llengua anglesa s’utilitzarà en totes les activitats orals i escrites d’aquesta àrea: 

consignes del/la mestre/a , el material didàctic, llibres de text, proves,... Quan el mestre ho 

cregui oportú es farà els aclariments o explicacions  en llengua catalana . 

L’aprenentatge del francès s’introduirà al segon curs del tercer cicle, és a dir a 6è. 

L’objectiu de la introducció d’una segona llengua és adquirir un vocabulari mínim i unes 

expressions bàsiques per poder tenir una petita noció d’una llengua molt propera al nostre 

poble. 

 

5.2 Estratègies per l’assoliment dels objectius de l’etapa: anglès 

5.1.1 Desplegament del currículum. Metodologia. 



CEIP SANT LLORENÇ  

 12

   Els continguts d’aquesta etapa han de contribuir a desenvolupar en els alumnes de les 

capacitats de comprendre i expressar-se —en definitiva, de comunicar-se— encara que 

sigui de forma bàsica. A partir dels llibres que treballem es recullen els elements 

fonamentals que s’han d’ensenyar i aprendre a Primària i es progressa lentament i es 

reciclen les estructures i el vocabulari. També s’hi presenten centre d’interès acuradament 

seleccionats. És un mètode basat en la vida real, però que també ofereix un espai per 

incloure-hi elements lúdics i de desenvolupament de la fantasia i el coneixement de 

tradicions i cultures arreu del món. 

 
Els continguts s’agrupen en blocs relacionats amb quatre centres d’atenció específics: el 

llenguatge oral; el llenguatge escrit; els elements constitutius del sistema lingüístic, el seu 

funcionament i relacions, i la dimensió social i cultural de la nova llengua. 

 

En aquesta etapa, el Bloc 1. “Comprendre, parlar i conversar” adquireix una rellevància 

especial. La presència limitada de la llengua estrangera en el context social fa que el model 

lingüístic aportat per l’escola sigui la primera font de coneixement i aprenentatge de 

l’idioma. Aquest model ha de recollir la varietat de discursos, expressions usuals i matisos 

fonètics i prosòdics propis de les diferents situacions reals de comunicació, amb el suport 

d’ajuts visuals, de mímica, de jocs, d’escenificacions, de cançons, d’objectes de l’entorn, 

dels mitjans audiovisuals convencionals i de les tecnologies de la informació i la 

comunicació. Els discursos utilitzats a l’aula, que han de ser molt lúdics, són alhora vehicle i 

objecte d’aprenentatge, per això el currículum atén tant el coneixement dels elements 

lingüístics com la capacitat d’emprar-los per acomplir tasques comunicatives. 

 
El Bloc 2. “Llegir i escriure”, en coherència amb l’anterior, es dirigeix al desenvolupament 

de la competència comunicativa escrita. La introducció del llenguatge escrit que s’inicia a 

P3 , de manera molt lúdica,  després ja a Cicle Inicial amb l’escriptura de paraules bàsiques 

i de frases molt senzilles i conegudes prèviament, dependrà del grau d’assoliment de les 

formes orals. Així, la lectura i la representació gràfica de paraules i frases d’aquesta llengua 

serà progressiva i posterior a l’aprenentatge oral, sobretot amb l’alumnat més petit. A més 

de l’ajut que poden proporcionar els diferents mitjans de consulta convencionals o digitals, 

s’han de fer servir els mateixos recursos i estratègies esmentats abans pel que fa a la 

llengua parlada per arribar a la comprensió i posterior representació gràfica de paraules i 

frases i a la composició de tipus senzills de textos.  
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El Bloc 3. “Coneixement de la llengua”, inclou tant coneixements lingüístics com continguts 

de reflexió sobre l’aprenentatge. El punt de partida seran les situacions d’ús que permetin 

l’adquisició de regles sobre el funcionament de la llengua, a fi que els alumnes puguin 

establir quins elements de la llengua estrangera es comporten com els de les llengües que 

coneix i quins ho fan de manera diferent, i adquireixin la confiança necessària en la seva 

capacitat per servir-se’n.  

 

Els continguts del Bloc 4. “Aspectes socioculturals i consciència intercultural”, contribueixen 

a què l’alumnat conegui costums, formes de relació social, trets i particularitats, festivitats i 

celebracions, dels països en els quals es parla la llengua estrangera; en definitiva, permet 

conèixer altres formes de vida amb semblances i diferències en relació amb les pròpies. 

Aquest coneixement promourà el respecte i l’interès pel coneixement de les diferents 

realitats socials i culturals.  

 
Metologia: 

És important la immersió en la llengua estrangera des dels primers moments de contacte 

amb aquesta. La creació de situacions motivadores, funcionals i significatives, que prioritzin 

la comunicació oral sobre l’escrita (especialment en el primer cicle), que afavoreixin la 

participació i que potenciïn la sociabilitat i la interacció comunicativa, provocarà la 

necessitat de comunicar-se entre els infants i facilitarà l’adquisició de coneixements, 

destreses i capacitats que desenvolupin la competència comunicativa. 

 

L’aula ha de ser un espai agradable, motivador, comunicatiu i relaxat que permeti 

l’aprenentatge individual i cooperatiu, establint normes negociades de conducta i de reforç 

positiu. Pel que fa a les activitats, han de tenir un caràcter lúdic, de manera que l’adquisició 

de la llengua estrangera es produeixi de forma indirecta, natural i inconscient. 

 
La diversitat i heterogeneïtat de l’alumnat a les aules s’ha d’interpretar com un factor 

enriquidor. La combinació de diferents tipus d’agrupaments permet aprofitar les diferències 

d’interessos, de formes d’aprenentatge, de capacitats, de motivacions i de comportaments 

per al desenvolupament de les competències comunicatives individuals i socials. 

 

Aquests temes es tracten conjuntament amb temes específics de la llengua anglesa. Així 

s’aprofita una mateixa activitat per treballar conjuntament temes interrelacionats. 
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5.1.3 Materials didàctics 

Els materials didàctics que s’utilitzen han de provocar la curiositat i mantenir l’interès i 

l’atenció. No tant s’han utilitzar només els materials específicament dissenyats per a 

l’aprenentatge de la llengua estrangera, com llibres, cançons, fitxes... sinó també altres 

materials adequats a la seva edat: contes, revistes, documentals, objectes, recursos 

procedents de les noves tecnologies de la informació i la comunicació i d’Internet, anuncis, 

programes de ràdio i de televisió, textos divulgatius i narratius, enciclopèdies, catàlegs, 

jocs, etiquetes d’aliments, peces de vestir, diccionaris, etc. Els materials han de provocar 

situacions comunicatives, perquè els alumnes esdevinguin usuaris i aprenents capaços de 

comunicar-se. El fet que estiguin adaptats a les seves edats i interessos augmentarà la 

confiança en les pròpies capacitats. 

 

Per al desenvolupament de l’hàbit lector i de la competència comunicativa s’han d’aprofitar 

els recursos de la biblioteca de classe, que els alumnes han de conèixer i utilitzar amb 

assiduïtat.  

 
 

5.1.4 Recursos tecnològics per a l’aprenentatge 

Les tecnologies de la informació i de la comunicació són un recurs important per a 

l’aprenentatge de la llengua estrangera, ja que presenten la llengua de maneres diferents, 

en distints contextos o amb mitjans i suports diferents, que permeten així l’accés a 

nombroses fonts d’informació en altres llengües. Per altra part, permeten adaptar 

l’ensenyament a les diverses capacitats i interessos dels alumnes, perquè desenvolupin 

estratègies d’aprenentatge autònom.  

Els mitjans audiovisuals com la TV, el video, el radiocasset són eines molt útils en 

l’aprenentatges d’idiomes. En aquest momento l’ordinador i Internet ens ofereixen recursos 

molt interessants per fer aprenentatges més actius, motivadors i autònoms. Des d’un bon 

començament l’ordinador és una eina present a les classes d’anglès.  

Webs utilitzades: 

www.angles365.com 

http://www.xtec.net/recursos/lestrangeres/angles.htm 

Altres web vinculades al material de l’alumne: 
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www.oup.com/elt/teacher/coolkids 

Activitats interactives per als alumnes, per fer servir a casa o a l’aula 

(www.oup.com/elt/collkids) 

 

5.1.5 L’ús de la llengua estrangera a l’aula 

5.2 Introducció de la segona llengua estrangera:fra ncès 

La segona llengua que introdueix el centre és el francès. Aquesta llengua nomès l’estudien 

el segon curs de Cicle Superior. Es treballa el vocabulari i  estructures bàsiques  per tenir 

un primer contacte amb la llengua francesa. 

 

6. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 

6.1  Organització dels usos lingüístics 

  6.1.1 Entorn social 

           L’Escola dóna a conèixer als nens els recursos del poble  que poden utilitzar i    que 

fomenten l’ús de la llengua com instrument de comunicació. 

 
 
 
Objectius 
 

• Crear i fomentar en els nois i noies l’hàbit i el gust de llegir, d’aprendre i d’utilitzar les 

biblioteques al llarg de  la seva vida.  

• Proporcionar accés als recursos locals, regionals, nacionals i globals en diferents 

llengües que permetin a l’alumnat conèixer idees, experiències i opinions diverses. 

• Participar en les activitats culturals que organitzen les diferents entitats de l’entorn 

per tal d’incentivar l’ús de la llengua. 

• Fomentar l’ús de la llengua parlada i escrita en general i el català en particular, com 

un instrument de comunicació per mitjà de la participació en programes de ràdio i 

televisió. 

 Activitats 

• Es  participa en activitats organitzades pel bibliobús,  
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• S’assisteix a activitats de teatre,dansa i música  organitzades per Pedagogia de 

l’espectacle i Diputació de Barcelona 

• Es participa en activitats organitzades a nivell de comarca que poden afavorir 

l’aprenentatge de la llengua estrangera,  

• S’està obert a la participació en activitats socials d’entorn com ara la  televisió local .  

• Es participa en el Programa Irenia amb l’objectiu de treballar la interculturalitat amb 

nens de 6 i 7 anys. 

• Es participa en activitats culturals i lúdiques que s’organitzi a nivell de poble. 

• S’organitza activitats conjuntes amb els avis del poble. 

• S’obre les portes de l’escola perquè els pares, avis i altres coneguin i participin de 

les festes organitzades. 

• L’escola convida a algun escriptor –itineraris de lectura- o persona vinculada amb el 

món de la llengua per aproximar al món literari als alumnes. 

 

 

 
Pla d’intervenció i seguiment 

Actuació Responsable Temporització 

   

Programar aquestes activitats durant el curs 
escolar. 

 

Tutor. 
Coordinador o 
equip directiu 

A inici de curs o durant 
el curs si s’escau. 

 

Fer la valoració d’aquestes activitats per 
poder-les programar o no  el curs següent. 

 

 

Equip directiu 
amb el claustre 

 

Després de l’activitat o 
a final de curs . 

Coordinar-se amb els responsables de les 
activitats per poder-les programar. 

 

Tutor. 
Coordinador o 
equip directiu 

 

Quan s’escaigui. 
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  6.1.2 Dins del centre 

En el nostre centre el  català és la llengua de comunicació interna tant a nivell oral com 

escrit entre l’alumnat , el professorat i el personal no docent.  

 

Objectius 
 
Volem aconseguir que: 

El català sigui normalment la llengua de relació en les  activitats docents i administratives, 

tant les internes com les externes.  

 

• Tot el professorat  del  centre conegui  i utilitzi la llengua catalana.  

• El professorat utilitzi la llengua catalana en qualsevol de les activitats no docents del 

centre, tant internes (esbarjo, menjador, etc.), com externes (reunions amb altres 

escoles, relacions amb els serveis externs,...). 

• S’utilitzi el català com a llengua de comunicació oral  i escrita entre tot el professorat, 

el personal no docent i l’alumnat dins i fora de l’àmbit curricular.  

• El professorat tingui cura de la qualitat de la llengua emprada (tant dins com fora 

dels espais curriculars) per tal de ser-ne model d’ús per a la resta de la comunitat 

educativa i especialment de l’alumnat. 

• Tot el personal del centre  tingui competència lingüística en català i altres llengües 

segons la tasca que desenvolupa. 

• El personal docent participi en cursos d’actualització lingüística i de cultura catalana i 

llengües estrangeres. 

• L’alumnat que s’incorpora tardanament al sistema educatiu rebi un suport especial i 

addicional d’ensenyament del català per tal de garantir l’aprenentatge de la llengua 

catalana i vetllar perquè n’adquireixin, tan aviat com sigui possible, el nivell llindar. 

 

Com ho fem? 
 

Tot el que fa referència a l’administració de tipus oficial (actes, certificacions, papers 

secretaria i altres, ...), es complimenten en català, excepció feta d’aquells documents, el 

destí dels quals és per a Entitats u Organismes no pertanyents a l’àmbit de la Comunitat 

Autonoma de Catalunya. 

De l’administració de tipus informatiu destinada als/les Pares/Mares/Tutors/es dels/de les 

alumnes (cartes, informes, cartells, ...) es complimenten, també, totalment en català. 
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La comunicació  amb les famílies a nivell oral i escrit també és en català. Exceptuant els 

casos d’aquelles famílies nouvingudes que manifesten que  no entenen el català i se’ls 

explica les informacions en castellà.    

 

 

Pla d’intervenció i seguiment 
Actuació Responsable Temporització 

   

Vetllar perque els objectius proposats es 
compleixin. 

 

Equip directiu  Tot el curs escolar 

Detectar entre el  professorat les 
mancances per dur a terme l’ensenyament 
del català ,castellà, anglès i francès i 
organitzar  l’horari en funció de les 
capacitats que pot desenvolupar aquell 
professor. 

 

Equip directiu Inici de curs 

 

   

6.1.3 Relacions amb altres centres educatius 

El centre promou activitats amb altres escoles: intercanvis de projectes, correspondència 

escolar, treballs de camp compartit amb altres escoles,   etc. Aquestes  activitats són 

organitzades pel propi centre , pel camp d’Aprenentatge o el Parc Natural Cadí –Moixeró.  

La correspondència a través de cartes i  postals   es sol establir amb escoles de la comarca 

. El cicle mitjà i superior utilitza també les TIC per aquest tipus d’activitat. 

 
Objectius 
 

• Potenciar l’ús de la llengua en el conjunt dels territoris de l’àrea lingüística a partir de 

la generació de situacions reals de comunicació. 

• Facilitar la participació activa de l’alumnat. 

• Afavorir el coneixement mutu i el diàleg interterritorial. 

• Ampliar el coneixement de l’espai geogràfic, històric, cultural i literari de l’àrea 

lingüística. 

• Educar en la consciència de la unitat lingüística i en el respecte per la diversitat 

dialectal. 
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• Fomentar el treball en xarxa entre l’alumnat dels diversos territoris. 

 

Pla d’intervenció i seguiment 
Actuació Responsable Temporització 

   

Establir correspondència amb alguna escola 
propera al centre que estigui interessada. 

Tutor Al llarg del curs 

Participar en els projectes que ens ofereixen 
el Camp d’Aprenentatge i el Parc Natural. 

Tutor Al llarg del curs 

 

  6.1.4 Relacions entre escola i família 

Objectius 
 

• Col·laborar en la difusió de cursos de llengua i cultura catalanes per a les famílies de 

l’escola, fomentant-ne la participació perquè aquestes s’impliquin en el procés 

d’aprenentatge de la llengua catalana dels seus fills i filles. 

• Crear expectatives i actituds positives cap a l’aprenentatge de les llengües. 

• Demanar a l’AMPA que els comunicats amb la resta de famílies es facin en llengua 

catalana. 

• Oferir els recursos  per tal de fer possible que l’AMPA faci els comunicats en llengua 

catalana. 

 
 Com ho fem? 
 
       L’escola col·labora en la difusió de tots els cursos que ofereix l’APA a les famílies. La 

llengua utilitzada en aquests comunicats són en llengua catalana. Si l’APA ho sol.liciten la 

direcció els redacta el comunicat o bé fa la revisió del text si s’escau. 

Per altra banda, tots els comunicats que emet la direcció del centre cap a les famílies són 

escrits en català. Si algun  tutor té alguna família nouvinguda ,que creu que ningú els pot 

ajudar a entendre aquella informació , seran els encarregats de fer arribar el comunicat 

directament a la família i comentar allò que explica. 

 

Pla d’intervenció i seguiment 
Actuació Responsable Temporització 

Detectar si  totes les famílies dels alumnes 
tenen coneixement de la llengua vehicular 
per entendre els comunicats emesos per 

 

Direcció i tutors 

 

A inici de curs o al llarg 
del curs si s’escau 



CEIP SANT LLORENÇ  

 20

l’escola o APA. 

Revisar els comunicats que es volen passar 
a les famílies per part de l’APA per poder fer 
les pertinents esmenes. 

 

 

Direcció 

 

Quan s’escaigui. 

Vetllar perquè si es detecta entre les 
famílies la necessitat d’aprendre català o 
altra llengua es pugui col.laborar en 
l’organització de cursos a través de l’APA o 
l’Ajuntament. 

 

 

Direcció 

 

Quan s’escaigui. 

 

 

 

6.2  Atenció  a diversitat 

L’atenció a la diversitat, des del punt de vista del tractament de llengües, es basarà en 

l’adquisició d’una competència comunicativa bàsica, en les diferents llengües, que els 

permeti participar de la dinàmica del treball que es desenvolupi dins l’aula, raó per la qual 

es treballaran bàsicament els continguts procedimentals. 

 

A l’escola  podem trobar  diversos grups: 

a.- Els alumnes de necessitats educatives especials. 

b.- Els alumnes nouvinguts que desconeixen les 2 llengües oficials i els alumnes sud-

americans de parla hispana. 

c.- Els alumnes amb dificultats específiques en algun aspecte lingüístic (problemes de 

dislèxia, logopèdia , etc. ) 

d.- Els alumnes amb retard escolar provocat per causes diverses: casos de malaltia, 

problemes familiars , socials, actitudinals, etc. 

 

Per tal d’atendre aquesta diversitat el centre haurà de prendre les mesures que calgui 

perque l’alumne progressi adequadament . 

 

Alumnes amb NEE .- amb aquests alumnes s’hauran de fer  adaptacions curriculars 

individualitzades -aci-  que són una estratègia de planificació i d’actuació docent per tractar 

de respondre a les necessitats d’aprenentatge de determinats alumnes que no poden 

seguir l’escolaritat, malgrat els ajusts que s’han plantejat des de la programació de classe. 
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Correspon al tutor i als mestres que intervenen amb l’alumne amb l’ajut de l’EAP elaborar 

aquest document. 

Alumnes nouvinguts .- En el cas dels  alumnes nouvinguts  caldrà fer un Pla d’Intervenció 

individualitzada . L’escola oferirà atenció a l’alumne perquè aquest s’incorpori , el més ràpid 

possible, a l’aula i pugui seguir  l’ensenyament en català. (Veure Pla d’acollida del Centre) 

Alumnes amb atenció de logopèdia .-  La logopeda atén els alumnes amb dificultats de 

parla. A inici de curs s’estableix una coordinació entre la direcció, el tutor i l’extern per 

poder concretar la periodicitat i la franja horària en que es farà l’atenció. Al llarg del curs, la 

comissió  farà diverses valoracions del treball amb l’alumne. Aquesta comissió estarà 

formada per 1 persona de l’equip directiu, el tutor, l’EAP, la logopeda, la pediatre (si cal) i 

altres persones externes que li puguin donar atenció. La programació del treball a fer es 

reflectirà en el Pla Anual, i la valoració del curs a la Memòria.   

Alumnes amb retard  .-  En aquests casos, el/la mestre/a que realitza el suport el du a 

terme dins el grup classe i el realitza juntament amb el/la mestre/a tutor/a dins l’aula seguint 

les seves indicacions i els seus programes. Aquest suport  es dóna prioritàriament a E. 

Infantil  i a 1r cicle de primària, a fi que aquest alumnat, atesa la seva edat, pugui estar el 

màxim de temps amb el/la tutor/a i amb el grup classe. Quan l’alumne és més gran es 

poden adaptar diferents estratègies per rebre aquesta atenció –dins o fora l’aula-. 

 

6.3  Organització dels recursos humans 

 Planificació de la formació 

Quan parlem de formació, cal parlar de: 

• Formació a centre: A l’hora de planificar una formació caldrà parlar de la 

detecció de necessitats lingüístiques que té el centre - a partir dels  resultats 

obtinguts de competències bàsiques o dels resultats acadèmics-, aleshores el 

centre farà la demanda per poder rebre un curs o un assessorament per tot el 

claustre. 

• Coordinador LIC: el centre procurarà garantir l’assistència en els diferents 

cursos, assessoraments i seminaris del Pla de Formació de Zona, propis de 

l’àmbit de llengua, interculturalitat i cohesió social. 

• Escola Inclusiva: l’escola vetllarà perquè en la mesura que es pugui es participi 

en les trobades pedagògiques d’escola inclusiva. 
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• Formació al professorat: el centre intentarà informar a tot el claustre sobre 

l’oferta de cursos i seminaris que estiguin vinculats d’alguna manera a les 

llengües. 

 

6.4  Organització de la programació curricular 

6.4.1 Coordinació cicles i nivells 

El nostre centre , no està complert, tenim 2 cicles organitzats. Durant el curs s'estableixen 

espais de coordinació entre els i les mestres d'educació infantil i primària. 

El centre està fent un treball  sobre la programació vertical de la llengua catalana. 

                 6.4.2 Estructures lingüístiques co munes 

Les estructures lingüístiques es treballaran en llengua catalana i els conceptes apresos 

s’extrapolaran a la llengua castellana treballant específicament els trets diferencials.  

                 6.4.3 Mesures organitzatives : 

En aquest apartat s’establiran els principis d’actuació per al tractament curricular de 

cadascuna de les llengües (català, castellà , anglès i francès) que s’imparteixen al centre, 

així com també la temporització de les mateixes per al seu desenvolupament a l’horari del 

Pla Anual. 

Factors que tindrem en compte : 

• Agrupaments: A inici de curs s’estudiarà la possibilitat de fer agrupament o 

desdoblaments en l’àrea de les llengües. Atesa l’agrupació de les classes amb més 

d’un curs, s’intentarà, en la mesura de les possibilitats oferir reforç  a l’hora de 

treballar aquesta primera llengua, sobretot a Cicle Inicial, amb la finalitat d’aconseguir 

el ple assoliment de l’aprenentatge de la lecto-escriptura.  

• Reforç: També es pensarà s’hi s’ha de contemplar algun reforç per atenció a la 

diversitat. A inici de curs i després de les avaluacions de cada trimestre es valorarà si 

cal modificar o introduir algun reforç o fer alguna adequació de l’àrea en alumnes 

concrets. 

• Professorat: Els/les Mestres-Tutors/es d’aquests grups d’alumnes seran els/les que 

impartiran la llengua catalana  i totes les altres àrees a poder ser, menys les 

d’especialitat. El professorat que impartirà la llengua castellana dependrà de 

l’organització horària , de les hores que disposi el professor, etc. Es mantindrà l’oferta 

del francès sempre que hi hagi al centre un professor que domini la llengua. 
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• Coordinació fonamental entre el professorat que imparteixi català i castellà, per tal 

d’establir criteris conjunts respecte: 

• a la seqüenciació de continguts, 

• a la metodologia, 

• a la programació d’activitats d’aprenentatge, 

• a l’avaluació. 

 

L’enfocament integrat de llengües ens ha de permetre: 

• unificar criteris metodològics i d’avaluació, 

• unificar terminologia, 

• evitar repeticions innecessàries  i no planificades, 

• preveure les interferències lingüístiques, 

• promoure la transferència entre les dues llengües dels aprenentatges que són 

comuns. 

 

 
 
 
 
 
 
 

6.4.4 Distribució horària de les llengües a Primàri a 
 

CICLE INICIAL HORES
LLENGUA CATALANA Llengua catalana (pròpies del cicle) 140

Continguts  i estructures lingüístiques comunes 105
Llengua catalana (reforç amb hores de lliure 
disposició) 

HORES TOTALS LLENGUA CATALANA AL CICLE  INICIAL 245
 
LLENGUA 
CASTELLANA 

Llengua castellana (pròpies del cicle) 140
Llengua castellana (reforç amb hores de lliure 
disposició) 

70

HORES TOTALS LLENGUA CASTELLANA AL CICLE  INICIAL 210
 

LLENGUA 
ESTRANGERA 

Llengua estrangera (pròpies del cicle)                                        
70  
Llengua estrangera (reforç amb hores de lliure disposició)        
70 

HORES TOTALS LLENGUA ESTRANGERA AL CICLE  INICIAL          140 
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CICLE MITJÀ 
LLENGUA CATALANA Llengua catalana (pròpies del cicle) 140

Continguts  i estructures lingüístiques comunes 70
Llengua catalana (reforç amb hores de lliure 
disposició) 

70

HORES TOTALS DE LLENGUA CATALANA AL CICLE MITJÀ 280
 
LLENGUA 
CASTELLANA 

Llengua castellana (100% pròpies del cicle) 140
Llengua castellana (provinents del cicle inicial)            
Llengua castellana (reforç amb hores de lliure 
disposició o en altres àrees) 

               
70 

HORES TOTALS DE LLENGUA CASTELLANA AL CICLE MITJÀ 210
 
LLENGUA 
ESTRANGERA 

Llengua estrangera (pròpies del cicle) 105
(Reforç amb hores de lliure disposició o en altres 
àrees) 

 70

HORES TOTALS DE LLENGUA ESTRANGERA AL CICLE MITJÀ 175

CICLE SUPERIOR 
LLENGUA CATALANA Llengua catalana (pròpies del cicle) 140

Continguts  i estructures lingüístiques comuns 70
Llengua catalana (reforç amb hores de lliure 
disposició o en altres àrees) 

70

HORES TOTALS DE LLENGUA CATALANA AL CICLE SUPERIOR 280
 
LLENGUA 
CASTELLANA 

Llengua castellana (pròpies del cicle) 140
Llengua castellana (provinents del cicle inicial)  
Lliure disposició               

140 
HORES TOTALS DE LLENGUA CASTELLANA AL CICLE SUPERIOR 280

 
1ª LLENGUA 
ESTRANGERA 

Llengua estrangera 1 (pròpies del cicle)ANGLÈS  140
Lliure disposició 35

HORES TOTALS DE LLENGUA ESTRANGERA AL CICLE SUPERIOR 175

 
 HORES SETMANALS DE CADA ÀREA AL CICLE INICIAL 

 HORES TOTALS SETMANES CICLE 
INICIAL 

h/setmana 
(sense decimals) 

LLENGUA CATALANA 280h 70 4h 
LLENGUA 
CASTELLANA 

210h 70 3h 

LLENGUA 
ESTRANGERA 

140h 70 2h 

 
 
 

HORES SETMANALS DE CADA ÀREA AL CICLE MITJA 
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 HORES TOTALS SETMANES CICLE 
 MITJÀ 

h/setmana 
(sense decimals) 

LLENGUA CATALANA 280h 70 4h 
LLENGUA 
CASTELLANA 

210h 70 3h 

LLENGUA 
ESTRANGERA 

175h 70 2,5h 

    
HORES SETMANALS DE CADA ÀREA AL CICLE SUPERIOR 

 HORES TOTALS SETMANES CICLE 
SUPERIOR 

h/setmana 
(sense decimals) 

LLENGUA CATALANA 280h 70 4h 
LLENGUA 
CASTELLANA 

280h 70 4h 

LL.ESTRANGERA            175h 70 2,5h 
 

TOTAL ETAPA 
 Ll. CATALANA Ll. CASTELLANA Ll. ESTR.1 
CI 280h 210h 140h 
CM 280h 210h 175h 
CS 280h 210h 175h 
TOTAL ETAPA 840h 700h 490h 
 
A P5 (Ed.Infantil) es dedica 1h d’anglès setmanal
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6.5 Biblioteca escolar 

6.5.1. Accés i ús de la informació 

La Biblioteca pública es troba ubicada dins del centre i també és utilitzada com a recurs 

pels nens i les seves famílies. L’escola ha potenciat en aquests darrers cursos la biblioteca 

de classe, per poder fer el pla de lectura del matí. Una biblioteca que s’hi poden trobar tot 

tipus de material per llegir: llibres, revistes, diaris, còmics, i en els cursos del tercer cicle 

també alguna lectura en anglès. 

 

                  6.5.2. Pla de lectura de centre 

El Pla de lectura és una mesura que vam implantar a l’escola el curs 08-09 , és un 

compromís adquirit per tot el centre i amb l’objectiu d’aconseguir que els nostres alumnes 

millorin la lectura, aprenguin a través de la lectura, i trobin el gust per llegir. Cada matí de 

9h a 9.15h els nens i nenes de l’escola i els mestres dediquen aquesta estona a llegir, llegir 

el que un li vingui de gust, havent fet inicialment una tria acurada de la biblioteca de classe. 

Els altres 15m es dedicaran dins d’una altra àrea durant la jornada escolar. Aquesta lectura 

va des de 

- La lectura de textos continus i discontinus 

- La lectura en codis diversos. 

- La lectura de diversa tipologia textual. 

- La lectura en diverses llengües. 

- La lectura amb finalitats diverses. 

- La lectura crítica davant la publicitat i el foment al consum. 

 Aquesta activitat també s’enfoca des de diferents estratègies. La lectura en veu alta per 

part del mestre o l’alumne, la lectura en veu baixa, la lectura en parella, la lectura 

preparada,…. 

 

6.6  Projecció del centre 

           6.6.1. Pàgina web del centre 

La pàgina web del centre és utilitzada com mitjà de  difusió de notícies i activitats que es 

fan al centre.  
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 6.6.2. Revista 

La revista és una eina que tenim a l’abast per treballar-la a nivell de lectura i escriptura.  Els 

treballs exposats poden ser en qualsevol llengua . És una manera de difondre algunes de 

les activitats que fem a l’escola cap a les famílies. 

 

 

 
7. REGULACIÓ DEL PLC 
 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLC 
 

Aquest seguiment i avaluació serà responsabilitat de l’Equip directiu i el coordinador LIC de 
portar-la a terme. El resultat d’aquesta avaluació formarà part de la Memòria de centre i 
serà presentada al Consell Escolar. 

Aquesta avaluació ha d’incloure els aspectes següents: 

1. Distribució lingüística de l’horari per grups a l’inici de curs . 
2. Seguiment de les actuacions fetes amb els alumnes d’incorporació tardana. 
3. Valoració dels programes d’adaptació curricular de llengua catalana o 

estrangera. 
4. Valoració de la competència lingüística del professorat a l’hora de l’elaboració 

d’horaris a inici de curs. 
5. Materials i recursos didàctics necessaris. 
6. Avaluació dels diferents àmbits que s’aplica el PLC. 
 

El resultat d’aquesta avaluació formarà part de la Memòria de centre i serà presentada al 
Consell Escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



CEIP SANT LLORENÇ  

 28

 
 

 
ANNEX 

 

 MARC NORMATIU 
En el decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de 

l'educació primària,on es despleguen els nous currículums, que intenten donar resposta als 

punts que acabem de citar, s’explicita el següent: 

Article 4 

La llengua catalana, eix vertebrador del projecte educatiu 

4.1 El català, com a llengua pròpia de Catalunya, serà utilitzat normalment com a 

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

comunitat educativa: activitats orals i escrites de l'alumnat i del professorat, exposicions del 

professorat, llibres de text i material didàctic, activitats d'aprenentatge i d'avaluació, i 

comunicacions amb les famílies. 

4.2 L'alumnat té dret a rebre l'ensenyament en català en l'educació primària. També tenen 

el dret i el deure de conèixer amb suficiència oral i escrita el català i el castellà en finalitzar 

l'ensenyament obligatori, sigui quina sigui la seva llengua habitual en incorporar-se a 

l'ensenyament. 

4.3 L'objectiu fonamental del projecte educatiu és aconseguir que tot l'alumnat 

assoleixi una sòlida competència comunicativa en acabar l'educació obligatòria, de manera 

que pugui utilitzar normalment i de manera correcta el català i el castellà, i pugui 

comprendre i emetre missatges orals i escrits senzills en una llengua estrangera decidida 

pel centre. Durant l'educació primària es farà un tractament metodològic de les dues 

llengües oficials, tenint en compte el context sociolingüístic, per garantir el coneixement de 

les dues llengües per part de tot l'alumnat, independentment de les llengües familiars. 

4.4 Tots els centres han d'elaborar, com a part del projecte educatiu, un projecte lingüístic 

propi, que ha de ser autoritzat pel Departament d'Educació, en el qual s'adaptaran els 

principis generals i la normativa a la realitat sociolingüística de l'entorn. 

4.5 El projecte lingüístic establirà pautes d'ús de la llengua catalana per a totes les 

persones membres de la comunitat educativa i garantirà que les comunicacions del centre 

siguin en aquesta llengua. Aquestes pautes d'ús han de possibilitar, alhora, adquirir eines i 

recursos per a implementar canvis per a l'ús d'un llenguatge no sexista ni androcèntric. 

Tanmateix, quan sigui possible amb els mitjans de què disposi el centre, s'arbitraran 
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mesures de traducció en una de les llengües d'ús familiar per al període d'acollida de les 

famílies procedents d'altres països. 

4.6 El projecte educatiu dels centres preveurà l'acollida personalitzada de l'alumnat 

nouvingut. En el projecte lingüístic es fixaran criteris perquè aquest alumnat pugui continuar 

o iniciar, si s'escau, el procés d'aprenentatge de la llengua. 

4.7 L'alumnat te dret a no ésser separat en centres ni en grups classe diferents per raó de 

llur llengua habitual. 

Article 5 

La immersió lingüística 

5.1 En funció de la realitat sociolingüística de l'alumnat, s'implementaran 

metodologies d'immersió lingüística en llengua catalana amb la finalitat de potenciar-ne 

l'aprenentatge. 

5.2 El programa d'immersió en llengua catalana tindrà en compte la llengua de l'alumnat i 

l'ensenyament de la llengua castellana. 

5.3 Els centres que apliquin el programa d'immersió han d'adaptar els horaris a les 

característiques d'aquest programa. En tot cas es tindrà en compte el nombre d'hores de 

les àrees lingüístiques que s'ha d'impartir al llarg de l'etapa. 

Article 6 

La llengua occitana a Era Val d'Aran 

L'aranès, variant de la llengua occitana, s'imparteix a Era Val d'Aran amb les assignacions 

temporals i en els àmbits d'aprenentatge i les àrees que el Consell General d'Era Val 

d'Aran, d'acord amb el Departament d'Educació, determini. 

Aquest decret es concreta en l’ordre EDU/221/2007, de 29 de juny, per la qual s’estableixen 

els principis generals que s’han de tenir en compte per a l’aplicació de l’article 4.4. del 

Decret 142/2007, en la qual s’estableix que: 

Article 1 

Els principis generals als quals s’han d’adaptar els projectes lingüístics dels centres són 

els següents: 

a) Les dues llengües oficials a Catalunya es configuren en una sola àrea a fi d’evitar 

repeticions i afavorir la transferència d’aprenentatges entre elles. 

Generalitat de Catalunya 

b) Es garantirà que les estructures lingüístiques comunes, que es faran en català, 

serveixin com a base per a l’aprenentatge de les dues llengües. 
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c) En el primer cicle de l’educació primària l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura es farà 

en català. La llengua castellana s’introduirà al primer curs del cicle inicial a nivell oral per 

arribar, al final del mateix cicle a transferir al castellà els aprenentatges assolits. 

d) Al llarg de tota l’etapa s’establiran al projecte lingüístic criteris que permetin reforçar i 

no repetir els elements comuns entre les llengües. 

e) Per fer possible els projectes lingüístics les hores de les àrees de llengua establertes 

en l’annex 3 del Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels 

ensenyaments de l’educació primària, es podran distribuir entre els cicles de l’etapa 

respectant la seva assignació horària global. 

f) D’acord amb el projecte lingüístic , en les condicions que s’estableixen en l’apartat 4.4 

del Decret 142/2007, els centres podran impartir continguts d’àrees no lingüístiques en 

castellà o en una llengua estrangera, o alternativament es podran utilitzar aquestes 

llengües en la realització d’activitats previstes en la franja horària de lliure disposició. A 

efectes del compliment dels horaris mínims de cada llengua que s’estableixen al referit 

Decret 142/2007, computats com hores assignades més hores d’estructures lingüístiques 

comunes, si n’hi ha, aquestes hores comptaran com a curriculars de les respectives àrees 

lingüístiques. En ambdós casos, els llibres de text i material didàctic utilitzats seran en 

llengua catalana. 

Article 2 

D’acord amb l’article 4.4 del Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix 

l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària, el projecte lingüístic propi de cada 

centre s’ha d’autoritzar pel Departament d’Educació. Aquesta autorització s’ha de dur a 

terme per l’inspector o inspectora del centre, sempre que el projecte s’adapti als principis 

generals derivats del Decret esmentat i d’aquesta Ordre. 

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 

Atès que en el curs 2007-2008 s’implanta la nova ordenació dels ensenyaments d’educació 

primària únicament en el cicle inicial, l’aprovació del projecte lingüístic per a aquest curs, 

s’efectuarà, al seu inici, per mitjà d’una addenda de modificació, si escau, de la distribució 

horària de les àrees lingüístiques per aquest cicle inicial. El projecte lingüístic que deriva 

del Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de 

l’educació primària, definit per al conjunt de l’etapa, haurà d’estar formulat i autoritzat abans 

del 30 d’abril del 2008. 
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Aquest projecte Lingüistic ha estat aprovat pel Consell Escolar el dia 29 de juny de 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guardiola de Berguedà, 29 de juny de 2009  

 

 


