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JUSTIFICACIÓ 

El projecte lingüístic s’ha de concretar a partir de la realitat sociolingüística de l’entorn i d’acord amb el règim lingüístic del sistema 

educatiu establert a les lleis. El projecte lingüístic dóna criteri amb relació al tractament i l’ús de les llengües en el centre i recull els 

aspectes que determinen les lleis sobre la utilització normal del català com a llengua vehicular i d’aprenentatge. 

Aquest document s’ha elaborat tenint en compte el contingut del nou document publicat pel Departament d’Educació ”El model lingüístic 

del sistema educatiu de Catalunya. L’aprenentatge i l’ús de les llengües en un context educatiu multilingüe i multicultural”. 

 

ANÀLISI DEL CONTEXT 

L’alumnat de l’escola és de diverses procedències.  

Les llengües maternes de l’alumnat són el català, el castellà, el berber, l’àrab, el georgià, el rus, el romanès, el vietnamita, l’urdú, el wòlof.  

La llengua vehicular al centre és la llengua catalana, si bé s’utilitza el castellà, l’anglès o el francès amb les famílies quan la desconeixen. 

Les dues llengües d'ús entre l’alumnat són preferentment el català i el castellà; si bé s’observa un increment de la llengua castellana com 

a llengua de relació entre l’alumnat . 

La competència lingüística del professorat és òptima en llengua catalana i llengua castellana; un 20% són especialistes de llengua 

anglesa i un 20% tenen nivell mig en aquesta llengua. 

 

 

OFERTA DE LLENGÜES ESTRANGERES 

La primera llengua estrangera que s’estudia a l’escola és l’anglès. 
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S’inicia a Educació Infantil-3 i s’implementa al llarg de tota l’Educació Primària. 

Les activitats extraescolars inclouen l’aprenentatge de llengües i cultures addicionals per a tot l’alumnat del centre; aquestes es proposen 

anualment i s’aproven pel Consell Escolar. 

 

OBJECTIUS EN RELACIÓ AMB L’APRENENTATGE I L’ÚS DE LES LLENGÜES 

Els objectius prioritaris del sistema educatiu dicten que: 

- El català sigui la llengua normalment emprada com a llengua vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu. 

- L’alumnat, en finalitzar els ensenyaments obligatoris, tingui un domini ple de les llengües oficials catalana i castellana. 

- La documentació que expedeix el centre s’ajusti al que determinen els articles 16.4 i 16.5 de la Llei d’educació. 

- L’alumnat sigui competent, com a mínim, en una llengua estrangera; tingui l’oportunitat d’aprendre’n una segona, i desenvolup i una 

competència plurilingüe i intercultural que generi actituds positives i de respecte envers la diversitat lingüística i cultural. 

- Sigui efectiva la coordinació entre els docents de llengua, i entre aquests docents i els d’altres matèries, amb l’objectiu que l’alumnat 

desenvolupi la seva competència lingüística de manera integrada i global, a través de totes les àrees i matèries. 

En el projecte lingüístic explicitem: 

1.-Usos lingüístics del centre. 

2.-Decisions metodològiques i didàctiques. 

3.-Aspectes organitzatius. 
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LLENGUA CATALANA 

OBJECTIUS ESPECÍFICS ACTUACIÓ AULA CENTRE ENTORN 

1.Usos lingüístics del centre     

1.1. Garantir l’aprenentatge i l’ús de la llengua 

catalana i afavorir el desenvolupament del 

plurilingüisme de l’alumnat. 

Estratègies i mecanismes: 

-exposicions dels docents  

-material didàctic físic i virtual 

-llibres de text 

-activitats d’aprenentatge i d’avaluació 

-interaccions entre docents i alumnat 

-activitats administratives 

-comunicacions orals o escrites amb la comunitat 

educativa 

X X X 

1.2. Garantir accions escolars de dinamització 

lingüística i comunicativa per incrementar el 

domini i l’ús de la llengua catalana dels alumnes 

que no la tenen com a llengua habitual i explicitar 

els contextos d’ús per a la pràctica de les 

llengües estrangeres. 

Situacions comunicatives: 

-dramatitzacions 

-jocs de taula, jocs de pati 

-celebracions, festivals, jornades culturals 

-participació de les famílies en activitats de 

centre. 

-visites d’experts 

-revista, web, blogs... 

X X X 

1.3. Garantir la convivència en diversitat i el valor 

del plurilingüisme. 

-Estratègies per reconèixer, promoure i fer visibles les 

llengües dels alumnes d’origen estranger. 

-Mecanismes per a la incorporació de les llengües 

dels alumnes d’origen estranger a l’àmbit escolar. 

X X  

1.4. Valorar el bagatge lingüístic i cultural -Pla d’acollida de centre.  X X 
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diferenciat que els alumnes i les seves famílies 

aporten a l’escola. 

1.5. Explicitar les línies d’intervenció dels usos 

lingüístics als professionals encarregats de la 

gestió d’activitats no docents. 

-Reunions, acords amb servei de menjador 

escolar, activitats extraescolars, activitats pla 

d’entorn... 

-Documentació que expedeix el centre ajustada 

al que determinen els articles 16.4 i 16.5 de la 

Llei d’educació. 

 X X 

1.6. Prendre consciència sobre l’ús professional 

que fan els docents de la llengua i expressar-se 

amb un nivell de qualitat òptim per garantir la 

qualitat dels ensenyaments que transmeten. 

-Document Estratègies d’intervenció lingüística 

(blocs.xtec.cat) 

-Formació dels docents i personal tècnic docent.. 

X X  

2. Decisions metodològiques i didàctiques.     

2.1. Distribuir els objectius lingüístics i els 

continguts en les programacions de cada nivell, 

cicle o etapa educativa per garantir una 

progressió real i efectiva de l’aprenentatge. 

-Programacions de llengües per nivells, 

coordinades i progressives al llarg de tota 

l’escolarització. 

-Inclusió de la llengua oral a les programacions. 

-Seqüenciació de continguts de llengua oral. 

-Treball sistemàtic de llengua oral amb realització 

d’activitats competencials significatives. 

-Metodologies que afavoreixin la interacció de 

l’alumnat (agrupaments, desdoblaments...) 

-Organització de les coordinacions. 

 

X X  

2.2.Incorporar l’avaluació continuada dels -Mesures universals, addicionals i intensives del X X  
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aprenentatges adquirits i les mesures per 

atendre els diferents ritmes d’aprenentatge dels 

alumnes. 

Decret 150/2017 de 17 d’octubre, de l’atenció 

educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema 

educatiu inclusiu (portaldogc.gencat.cat). 

-Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny, que 

determina el procediment i els documents i 

requisits formals del procés d’avaluació en l’EPRI 

(portaldogc.gencat.cat). 

 

2.3. Coordinar les àrees de llengua per ajudar a 

l’alumnat a desenvolupar una competència 

comunicativa i lingüística global. 

-Criteris que regulin les estructures lingüístiques 

comunes. 

-Escenaris i espais d’aprenentatge que facilitin 

contextos reals d’ús de les llengües, que 

potenciïn el treball cooperatiu i que intensifiquin la 

producció oral i escrita dels alumnes. 

X X  

     

2.5. Facilitar a l’alumnat el desenvolupament de 

les competències necessàries per a la 

comunicació oral, per a la comprensió lectora i 

per a l’expressió escrita. 

 

-Pla de lectura de centre, ILEC, ara Escric... 

-Planificar activitats de lectura i escriptura des de 

totes les àrees. 

X X X 

2.6. Afavorir l’aprenentatge de les llengües a 

través de les TIC. 

-Articles digitals, documentals, podcasts... 

-Entorns virtuals d’aprenentatge que faciliten la 

comunicació. 

-Eines lingüístiques: programari per treballar 

aspectes específics de la llengua. 

X X X 
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3. Aspectes organitzatius     

3.1. Determinar els espais previstos per a la 

coordinació entre els docents, per  afavorir la 

reflexió docent i consensuar objectius 

d’aprenentatge. 

-Reunions de coordinació vertical docent.   

-Reunions de coordinació vertical docent PRI-

ESO. 

-Estratègies organitzatives per a la coordinació 

entre els docents tutors i els docents d’altres 

matèries. 

 X X 

     

3.3. Garantir una organització flexible de 

l’alumnat per afrontar el tractament de la 

diversitat. 

-Agrupaments de l’alumnat segons els criteris 

pedagògics acordats. 

-Mesures universals, addicionals i intensives del 

Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció 

educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema 

educatiu inclusiu (portaldogc.gencat.cat). 

X X  

3.4. Col·laborar i coordinar-se amb els diferents 

agents educatius d’entorn per garantir la 

continuïtat i la coherència educativa en relació 

amb l’ús de la llengua catalana com a element de 

cohesió social i la pràctica de la llengua 

estrangera prioritzada per l’escola. 

-Reunions amb els agents dels PEE o d’altres 

plans socioeducatius. 

-Col·laboracions amb institucions, xarxes i 

entitats nacionals i internacionals. 

-Associació amb altres centres. 

-Gestió dels espais d’educació formal o no formal 

del centre durant el temps lectiu i escolar. 

 X X 

3.5. Establir estratègies i mesures organitzatives 

per facilitar la comunicació i la inclusió de 

l’alumnat d’origen estranger. 

-Pla d’acollida que reculli aquestes mesures i 

estratègies. 

-Aula d’acollida i suport lingüístic, atencions 

individualitzades. 

X X  

3.6. Garantir un espai d’ús que centralitzi el fons -Comissió de biblioteca amb una coordinadora    
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bibliogràfic del centre: biblioteca que disposa d’hores setmanals per a organitzar i 

dinamitzar l’espai. 

-Inversió anual en la dotació del fons bibliogràfic. 

-  

 

LLENGUA CASTELLANA 

S’inicia la llengua castellana de forma sistemàtica a 1PRI. No la tractem com una llengua desconeguda ja que gran part de l’alumnat en 

té coneixement o n’és la seva llengua materna. 

Per tal d’introduir aquesta llengua partirem del llenguatge oral com a mitjà de comunicació. 

L’ensenyament de la llengua escrita ha de tenir com a objectiu, al finalitzar l’etapa, formar un alumnat competent en comunicació oral, 

escriptura i lectura. Per tal d’aconseguir-ho ens basem en les Orientacions del Currículum, planificant activitats que tinguin en compte les 

capacitats comunicatives i acadèmiques que té l’alumnat. 

S’imparteixen les hores, en aquesta llengua, que estableix el Currículum d’educació primària. 

 

 

ALTRES LLENGÜES: ANGLÈS. 

S’inicia l’aprenentatge de la llengua anglesa a Educació Infantil-3 a nivell oral i sempre de manera lúdica. A Cicle Inicial es continua 

prioritzant  el treball oral iniciat al cicle anterior; se sistematitza la llengua escrita al Cicle Mitjà. En acabar l’educació Primària, l’alumnat 

ha de ser capaç de comprendre i saber expressar textos senzills. 

La llengua anglesa és la llengua vehicular del mestre referent d’aquesta disciplina amb l’alumnat, en tots els moments de la vida escolar. 

S’imparteixen les hores, en aquesta llengua, que estableix el Currículum d’educació primària. 
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RECURSOS I ACCIONS COMPLEMENTÀRIES 

L’escola disposa de recursos i suports  addicionals de personal: 

-Aula d’acollida (segons ràtio anual d’alumnat nouvingut en els darrers 24 mesos). 

-Aula de suport a l’educació inclusiva-SIEI. 

-Educadora d’educació especial-EEE. 

-Tècnica d’educació infantil-TEI 

-Tècnica d’educació especial-TEE 

-Vetlladora (hores segons disponibilitat del Departament d’Educació). 

-Serveis educatius: EAP-A / CREDA/ CRETDIC / LIC/ CRP/ Camp d’Aprenentatge 

-Assessora de plàstica (municipal) 

-Monitora de teatre (municipal) i assessora de kinesiologia (municipal) 

-Auxiliars de conversa en llengua anglesa 

-Alumnat universitari de Pràcticum de mestres d’EINF/EPRI/doble grau 

 

L’escola, segons acords anuals,  realitza aquestes accions complementàries: 

-Participació en el Pla Educatiu d’Entorn de la ciutat de Tarragona:  

   *Tallers d’estudi assistit 

   *Taller de llengua catalana per a famílies 

   *Llengua i cultura marroquí 

   *Foment de la lectura-biblioteca pública (diverses activitats) 

   *Foment de la lectura-biblioteca INS. Martí i Franquès per a l’alumnat de 5PRI i 6PRI 

- Participació en el Projecte Escolaqua. 
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-Participació en el projecte Ajuda en acció: 

   *Foment de la lectura-Lecxit 

   *Som música. 

   *Gen1os 

-Col·laboració amb Creu Roja: 

   *Projecte d’inclusió de nens i nenes en risc d’exclusió social. 

-Tallers, xerrades i sortides didàctiques dirigides a l’alumnat: 

   *Salut escolar 

   *Projecte “L’aventura de la vida”. 

   *Guàrdia urbana 

   *Mossos d’esquadra 

   *Experts dels diferents projectes treballats per l’alumnat 

   *Sortides didàctiques (teatre, museus, exposicions...) 

- Xerrades dirigides a les famílies 

- Informació a les famílies dels recursos de la zona per al foment de l’aprenentatge del català i la cohesió social (CPNL, Creu Roja, 

Caritas, Recursos PEE...) 

 


