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1. INTRODUCCIÓ 

El Projecte Lingüístic del nostre centre neix de la necessitat de plasmar en un 

document la realitat lingüística de la nostra comunitat educativa i de definir el 

tractament de les llengües per tal que els nostres alumnes assoleixin la competència 

plurilingüística i multicultural. 

És un instrument de treball per a una escola catalana en llengua i continguts, amb un 

tractament correcte i coherent de l’aprenentatge de les diverses llengües que s’hi 

ensenyen i com a vehicle de tolerància i d’obertura a la globalitat del món. 

Aquest projecte és un acord de la comunitat educativa i això suposa desenvolupar 

els següents objectius: 

1. Fer una anàlisi dels aspectes sociolingüístics i comunicatius del centre i el seu 

entorn. 

2. Definir la llengua catalana com a llengua vehicular, d’aprenentatge i de 

comunicació en tots els àmbits del centre. 

3. Definir el tractament global de les llengües curriculars (catalana, castellana i 

anglesa) en els processos d’ensenyament i aprenentatge. 

4. Fer una anàlisi acurada dels resultats d’aprenentatge dels alumnes  en l’àmbit 

lingüístic: llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera i 

competències bàsiques. 

5. Definir els objectius lingüístics i comunicatius que es volen aconseguir en 

totes les àrees curriculars, les lingüístiques i les no lingüístiques. 
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2. ANÀLISI DEL CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC DEL CENTRE 

 

2.1. Context social 

 

La nostra escola, Nova de Maçanet de la Selva, està situada a la localitat del 

mateix nom. En un entorn originàriament rural però actualment molt 

industrialitzat. Amb una població força dispersa i dividida entre el nucli urbà 

(inclosa la urbanització El Molí), on la majoria és de parla catalana i les grans 

urbanitzacions: Residencial Park, Montbarbat, Masaltaba; on existeix un gran 

nombre de població castellanoparlant. Molta d’aquesta població procedeix del 

cinturó de l’àrea metropolitana de Barcelona. Hi ha molt poca població 

immigrant de fora de l’Estat Espanyol, la seva anàlisi no és representativa. 

El nombre total d’alumnat en aquests moments és de 261, dels quals 51 viuen 

a la urbanització Mas Altaba, 29 a Montbarbat, 76 a Residencial Parc, 83 al 

centre urbà, 8 a la urbanització El Molí, la qual es considerada un veïnat molt 

a prop del nucli urbà, 12 a cases de pagès i 2 a fora de Maçanet. 

El nivell socioeconòmic de les famílies ha sofert amb la crisi una forta 

davallada i en aquests moments el 24% demanen ajuts de transport, el 34% 

de menjador,  i el 10% per material escolar. 

 

2.2. Context lingüístic. Tractament de les llengües 

 

2.2.1. Àmbit social 

 

Segons l’enquesta feta la tardor del 2013, l’alumnat té com a primera llengua 

el castellà en un 60%, en un 36% el català i un 4% altres llengües.  

Segons una enquesta feta al desembre de 2014, d’una mostra de 15 

persones del personal docent i de serveis, el català és la seva llengua 

materna en un 73.33%, el castellà en un 20% i totes dues el 6.61%.  El 100% 

utilitzen entre força i molt la llengua catalana en tots els àmbits escolars: 

classe, passadís, patis, sortides... 

En relació al voluntariat, d’una mostra de 35 voluntaris, el 48.57%  el castellà 

és la seva llengua materna, el 25.71% és el català i el 17.14% són les dues 
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llengües; només hi ha una persona voluntària que parla una llengua diferent,  

bambara. D’aquests voluntaris, el 71.42% utilitza molt i força el català a l’aula, 

el 8.57% l’utilitza poc i el 19.35% no contesten.  

De les dades obtingudes, es dedueix que el català és la llengua més utilitzada 

a la nostra escola. Tot i això, en el col·lectiu de mestres no és significatiu 

perquè, en un tant per cent molt elevat, tenen com a llengua materna el 

català. Però en el col·lectiu de voluntaris sí que ho és, donat que quasi el 50% 

tenen com a llengua materna, el castellà.   

 

2.2.2. Àmbit pedagògic 

La llengua catalana és la llengua vehicular, d’aprenentatge i de comunicació 

del centre tant a l'Educació Infantil com a la Primària.  

Les activitats orals i escrites, les exposicions del/de la mestre/a, el material i 

els llibres de consulta, així com les activitats d'avaluació es fan en llengua 

catalana. 

De igual manera, les entrevistes i comunicacions amb les famílies es fan en 

llengua catalana. Tanmateix, si alguna família ho necessita, aquestes es fan 

també en llengua castellana. 

Quant a la llengua escrita, ens situem en un model constructivista que 

considera la lectura i l’escriptura com dos processos que han de ser abordats 

de manera global per tal de garantir-ne el significat.  En la base d’aquest 

model es troben els treballs de Ferreiro i Teberosky (1979) i també els 

d’Isabel Solé (1992), Anna Camps (1994) o Camps i Castelló (1997) Camps, 

A y Castelló, M. 

A Educació Infantil s’utilitza el català com a llengua vehicular i d’aprenentatge. 

Prèviament a lectoescriptura es treballarà l’estructuració del llenguatge oral, i 

la pre-escriptura amb materials diversos (plastilina, sorra, pintura...) i amb 

orientació horitzontal (al terra...) vertical (pissarra, mural). Consideren 

important el treball de consciència fonològica que es realitza en petits grups a 

grups interactius.  
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El llenguatge escrit s’inicia a partir del nom dels infants, a 3 anys, continuant 

progressivament a 4 i 5 anys l’inici al llenguatge escrit. Les activitats són 

funcionals utilitzant l’escriptura de noms (propi, comú- llistes-), notes, dates, 

receptes...i d’altres tipologies textuals com són els contes, poemes, dites, 

rodolins, endevinalles...  

L’aprenentatge de l’escriptura s’inicia amb la lletra de pal. A P5 es comença a 

introduir la lletra lligada. 

El procés de lectoescriptura es considera que tot l’alumnat l´ha  assolir en 

acabar segon de primària. En el cas que no s’assoleixi es proposarà 

romandre un curs més a primer o a segon, depenent de cada cas. La decisió 

última de la repetició és de l’equip docent.  

A les especialitats d’Educació Musical i Psicomotricitat també s’utilitza el 

català com a llengua vehicular. A l’especialitat d’anglès s’intenta fer servir 

l’anglès la major part del temps. 

Les estructures lingüístiques es treballen de la següent manera: 

a) Expressió oral  

Català Castellà Anglès 

 

És la llengua vehicular. 

L’expressió oral és el punt de 

partida pel treball de les 

habilitats lingüístiques.  

Es treballa: 

-A les converses del matí 

(rutines). 

-A les Tertúlies Literàries. 

-Als grups interactius. 

-A les exposicions dels 

projectes. (una d’elles es fa 

oberta a les famílies, com a 

mínim). 

-A les exposicions de tallers 

artístics. 

 

La llengua castellana 

s’inicia a primer de 

Primària. 

Es treballa: 

-A les hores de llengua 

castellana (debats, 

exposicions de treballs ..) 

-Tertúlies literàries ( 1 

llibre de literatura 

preferentment clàssica al 

curs ). 

 

La llengua anglesa s’inicia a 

Educació Infantil de manera 

oral. 

A Primària es treballa en 

mig grup, una sessió 

setmanal, a través de: 

-Dramatitzacions 

-Cançons 

-Jocs 

-Exposicions 
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b) Comprensió oral 

Català Castellà Anglès 

 

 Exposicions orals 

 Textos llegits pel 

mestre  

 Enregistraments de 

contes, històries, etc.. 

(c.d., youtube...) 

 

I preguntes, dibuixos, resums 

... relatius al text escoltat. 

 

 Exposicions orals 

 Textos llegits pel 

mestre  

 Enregistraments de 

contes, històries, 

etc... (c.d., youtube...) 

 

I preguntes, dibuixos, resums 

... relatius al text escoltat. 

 

 

A primer Cicle: escoltar 

contes, petits textos i 

cançons. 

A segon cicle: 

 Exposicions orals 

 Textos llegits pel 

mestre  

 Enregistraments de 

contes, històries, 

etc...(c.d., youtube...) 

I preguntes, dibuixos, resums 

... relatius al text escoltat. 

 

c) Comprensió escrita  (Lectura) 

Català Castellà Anglès 

 

Es treballa en la lectura en 

veu alta diària (30´) de 

primera hora del matí, tres 

dies a la setmana. També a 

les tertúlies literàries. 

Per l’avaluació es segueix 

unes rúbriques (veure annexos) 

que indiquen els diferents 

aspectes a treballar i els 

nivells assolits: hipòtesi, 

preguntes explícites, de 

crítica i/o opinió, resums, 

entonació, fluïdesa... 

 

 

Es treballa en la lectura 

diària (30´) de primera hora 

del matí, 1 dia a la setmana. 

Per l’avaluació es segueix la 

mateixa rúbrica de català. 

Les lectures d’obres 

literàries són a partir de 

segon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Primer Cicle es treballen 

frases, petits textos i cançons. 

A segon cicle es treballa un dia  

a la setmana (30´).  

Caldria crear una rúbrica per 

poder avaluar la lectura en 

anglès. 
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d) Expressió escrita 

Català Castellà Anglès 

 

Es dedica una sessió 

setmanal en mig grup per 

treballar l’expressió escrita en 

les diferents tipologies 

textuals, d’acord amb el 

projecte que s’estigui 

treballant. 

 

. 

 

A Primer Cicle, a primer es 

comença a escriure 

paraules, a segon es fa 

escriptura de frases i a 

tercer elaboració de petits 

textos. 

A Segon Cicle, es treballa 

en dues franges: 

 En l’elaboració d’un 

text sobre el  temps 

atmosfèric a les 

rutines. 

  En l’elaboració de   

textos diferents 

segons el projecte. 

 

 

 

A Primer Cicle, a primer es 

comença a escriure paraules, 

a segon es fa escriptura de 

frases i a tercer elaboració de 

petits textos. 

A Segon Cicle, es treballa en 

dues franges: 

 En l’elaboració d’un text 

sobre el  temps 

atmosfèric a les rutines.  

 En l’elaboració de textos 

diferents segons el 

projecte. 

 

 

Per completar el treball de Llengua, tant a nivell oral com escrit, es fan servir els 

següents materials:                                             
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 Lleng cat. Lleng cast. Lleng ang. Lectures:  

P-3    Col·lecció El cavall 
volador)compartida per tot 
infantil i es guarden a la biblioteca 

P-4  
 
 
 

   

P-5  
 
 
 

 Maleta “Play school”  
“Paraules per llegir” Quadern 
Pont. Editorial Cruïlla.   
CONTES MÀGICS. Ed. Edisama.   
Col·lecció SOC, ed. Edisama  

1r  
Lector nº 1,2 i 3. Ed. Nadal  
Dossier d’ortografia i gramàtica,  
 
Llibretes pauta Montessori grans, 
grapades 
 
 
 

 
“El arca de los cuentos”. Ed. 
Vicens Vives  

 
Lectures: 
“Brown bear”, “The little red 
riding hood”, “The very hungry 
caterpillar” 
 
Llibreta de llengua 
Carpeta 

 
Col. “El zoo de les lletres” Un 
conte per lletra.  Ed. Bruño  1 
col.lecció més. 
Col. Animals Ed. Combel . Col. I tu 
qui ets? 1 col.lecció més. 
“Lectures 1” Ed. Vicens Vives   
Dossier recull de lectures de 
diferents tipologies 
Llibres de lectura:  (reutilització) 
“L’Oriol i el ratolí Pérez” Ed. Cruïlla  
“El pirata i la princesa” Ed. 
Barcanova   
“Llàgrimes de cocodril” Ed. Baula  
“Els meus amics els pirates”. Ed. 
Vicens Vives. 
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2n Lector nº 4,5,6 Ed. Nadal. 45 
unitats. 
Dossier d’ortografia i  gramàtica,  
 
Llibretes pauta Montessori grans 
grapades 
 

El arca de los cuentos. Ed. Vicens 
Vives (reutilització)  
 
Quadern: un gigante en el bolsillo. 
Ed. Bruño 
30 unitats de tot 

Lectures, una unitat: “Winnie the 
witch”, The three billy goats”, “the 
animal boogie” 
 
Llibreta de llengua 
Carpeta 

L’arca de les lletres . Ed. Vicens 
Vives  1 col.lecció més 
Dossier recull de lectures de 
diferents tipologies 
Llibres de lectura: 
“A la vuitena te’n sortiràs” Ed. 
Baula 
“29 contes bojos” Ed. Cruïlla 
“Un gigante en el bolsillo” . Ed. 
Bruño 
“En Jan I les mongetes màgiques”. 
Vicens Vives. 
“El Rossinyol i altres contes” Ed.   
Vicens Vives 
 “Lectures 2” Ed. Vicens Vives  
 

3r Lector nº 7,8,9 Ed. Nadal. 26 
unitats 
Dossier d’ortografia i gramàtica. 
 
Llibretes d’una línia grapades 
 
 

El arca de los cuentos.3 Ed. Vicens 
Vives (reutilització) 
  
  
 
Llengua castellana. Ed. Teide 
(reutilització) 

“Oxford Primary skills” 1, 30 
unitats 
 
Lectures pels projectes, una unitat 
de cada: Wheels, Eyes, Trees, 
Fruit, In the sky, Young animals, 
sunny and rainy, Your body, Earth, 
your five senses (compartides, 3r, 
4t, 5è i 6è) 
 
Find out 3 (llibre)  
reutilització 
Llibretes grans d’una línia 
grapades.  
Carpeta 
 

 “Mon lector 3” Ed. Barcanova  
Dossier recull de lectures de 
diferents tipologies 
 
Llibres de lectura:  
”Sóc com sóc” Ed. Barcanova   
“Charly, el ratón cazagatos” Ed. 
Anaya   
“Les ensopegades de l’Alícia Paff”. 
Barcanova. 
“Manu el detective” Ed. Bruño 
(només el llibre, quadernet NO) 
 “El gegant egoísta i altres contes” 
. Vicens Vives 
“La butxaca màgica”. Ed. Vicens 
Vives 
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4t Dossier d’ortografia (Gabarró)  
Dossier de gramàtica, estructures 
comunes 
Llibretes grans d’una línia 
grapades 
 
 
 
 

Dossier de gramàtica, estructures 
comunes 
 
Llibretes grans d’una línia 
grapades 

Find out 4 (reutilització) 
“Oxford Primary skills” 2, 30 
unitats 
 
Lectures pels projectes, una unitat 
de cada: Wheels, Eyes, Trees, 
Fruit, In the sky, Young animals, 
sunny and rainy, Your body, Earth, 
your five senses  
(compartides, 3r, 4t, 5è i 6è) 
Llibretes d’una línia grapades 
Carpeta 
 

Dossier recull de lectures de 
diferents tipologies 
Llibres de lectura: 
“Les 7 dents de la palangana” 
Barcanova 
“En el cor del bosc” Ed. Barcanova 
“Memorias de una gallina” Ed. 
Anaya 
“ El mag d’Oz”  
“Viatge al país dels Lacets”.. Ed. La 
Magrana.  
“Tintín. Caminant damunt la lluna” 
Ed. Panini  
 

5è  
Dossier de gramàtica (estructures 
comunes) 
Llibretes de quadres amb un 
separador. 
 

 
Dossier de gramàtica, estructures 
comunes 
Llibretes grans de quadres amb un 
separador. 
 

 
Find out 5 (reutilització) 
 
“Oxford Primary skills” 3, 30 
unitats 
 
Lectures pels projectes, una unitat 
de cada: Wheels, Eyes, Trees, 
Fruit, In the sky, Young animals, 
sunny and rainy, Your body, Earth, 
your five senses  
(compartides, 3r, 4t, 5è i 6è) 
 
Llibretes d’una línia grapades 
Carpeta 

 
Dossier recull de lectures de 
diferents tipologies 
Llibres de lectura: 
“El petit Nicolàs” Ed. La Galera 
“Charlie i la fàbrica de xocolata” 
Ed. La Magrana 
“La jefa de la banda” Ed. Edelvives 
“ Tirant lo Blanc”  
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6è  
Dossier de gramàtica (estructures 
comunes) 
Llibretes de quadres amb un 
separador. 
 
 
 
 
 

 
Dossier de gramàtica, estructures 
comunes 
Llibretes grans de quadres amb un 
separador. 
 

 
Quest 6, reutilització 
“Oxford Primary skills” 3, 30 
unitats 
 
Lectures pels projectes, una unitat 
de cada: Wheels, Eyes, Trees, 
Fruit, In the sky, Young animals, 
sunny and rainy, Your body, Earth, 
your five senses  
(compartides, 3r, 4t, 5è i 6è) 
 
Llibretes d’una línia grapades 
Carpeta 
 
 
 
 
 

Dossier recull de lectures de 
diferents tipologies 
Llibres de lectura: 
“La familia horripilant” Ed. Cruïlla 
“La meravellosa medecina d’en 
Jordi” Ed. L’Odissea 
“Don Quijote de la Mancha” Ed. 
Vicens Vives. 
“Oliver Twist”  
“El petit príncep”. Ed. Salamandra 
 
Col.lecció Lectura fácil.Ed. 
Castellnou 
-Tom Sawyer 
-L'illa del tresor 
-El llibre de la selva 
Col.Català fàcil. Ed. Eumo. (1 
unitat de cada) 
-Robinson Crusoe 
-Sherlock Holmes resol tres casos 
-Viatge al centre de la Terra 
-Anna Frank. El diari d'una noia. 
 



A més a més també hi ha per segon cicle: 

 Diccionaris de sinònims i antònims de barbarismes en català ed. Teide. 

 Diccionaris de sinònims i antònims de castellà idees afines y contrarios en 
castellà. Ed. Teide 

 Diccionaris de català 

 Diccionaris de castellà 

 Diccionaris d’anglès 

 Lectobook ed. La Galera 
 
 
Llibres de consulta pels projectes  

 ENCICLOPEDIA INCREIBLE LAROUSSE (català).  

- La Prehistòria. 

- L´Univers 

- La Terra 

- El cos humà 

- El meu Planeta 

 “EL CEL I L´ESPAI” Ed. Cruïlla.  Col. Exploro la natura. 

 “EL UNIVERSO” Ed.SM.  Col. Mundo Azul 

 “EL SISTEMA SOLAR” Ed. Susaeta 

 “ EL MEU ATLES LAROUSSE DEL COS HUMÀ” Ed. Larousse 

 “JOVES EXPLORADORS COS HUMÀ” Ed. Susaeta 

 “MON MARAVELLOS/OBSERVO. EL COS HUMÀ” Ed. Cruïlla 

 “ MATGE DESCOBERTA DEL MÓN. Edat mitjana” Ed. Panini. Flemus.  

 “LA GRAN ENCICLOPÈDIA. L´Edat Mitjana” Ed. Panini. Flemus.  

 “BUSCO AL CASTELL MEDIEVAL” Ed. Susaeta.  

 “ATLES DELS ANIMALS” Ed. Panini  

 “EL MEU PRIMER LAROUSSE D´HISTÒRIA” Ed. Larousse.  

 “ATLES DEL TEMPS” Ed. La Galera.  

 COL·LECCIÓ “APRENDER ES FACIL” NGV 

- Los dinosaurios. Descubrimientos. Especies. Extinción.  

- El universo. Estrellas. Planetas. Galaxias. 

- El cuerpo humano. Órganos. Sistemas. Funciones. 

- La Tierra. Mares y océanos. Continentes. Universo. 
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2.2.3. Àmbit de relació amb l’entorn 

La relació de l’escola amb l’entorn (famílies, Ajuntament, entitats del poble...) 

és sempre en català, tant a nivell oral com escrit (circulars als pares, cartells, 

rètols i altres informacions exposades). A excepció d’aquelles famílies que 

demanin expressament rebre les informacions en castellà. 

La llengua utilitzada a totes les reunions del centre ( claustres, consells 

escolars, cicles, coordinacions, reunions de comissions...) és la catalana. 

Pel que fa a l’alumnat es dirigeix en la seva majoria, als mestres i als altres 

alumnes en català.  En canvi, en les relacions alumne-alumne, aquells que 

són castellano parlants sovint es comuniquen amb els seus companys i 

companyes en castellà. 

La pàgina web i les feines exposades en ella es redacten en català. No 

obstant això i depenent de la temàtica, alguns textos poden estar redactats en 

castellà o anglès. 

En les activitats extraescolars, organitzades per l’AFA del centre, la llengua 

utilitzada és també la llengua catalana. Han acordat una normativa específica 

que reflecteix aquest aspecte que signen els professionals que imparteixen 

els tallers. 

2.2.4. Àmbit administratiu i de gestió 

La retolació de les dependències del centre, els documents, la 

correspondència, els projectes i memòries, les actes, les comunicacions als 

pares i mares i tot el que respecta a l’àmbit educatiu es fa en llengua catalana. 

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

papers secretaria i altres) es complimentaran en català, a excepció d’aquells 

que el seu destí sigui una Comunitat Autònoma que no tingui com a llengua 

oficial el català o d’aquelles famílies que ho demanin. 
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3. ESTRATÈGIES DE MILLORA I PLANIFICACIÓ D’ACTUACIONS 

 

3.1. Anàlisi dels resultats d’aprenentatge en l’àmbit lingüístic 

 

3.1.1. Avaluació Inicial 

Es fan proves inicials en totes les llengües de totes les habilitats 

lingüístiques. Són proves que es repeteixen al final de curs per fer una 

comparativa de resultats. Als annexos estan recollits els resultats des del 

curs 2011-2012 

3.1.2. Indicadors  

S’ha iniciat  l’avaluació a través de rúbriques de  “Lectura en Veu Alta”. 

3.1.3. Prova de Competències Bàsiques de 2n.   Prova elaborada pel 

Servei Educatiu de la Selva II,  que es passen a finals de 2n, per tal 

d’avaluar la competència lingüística  Avaluació Diagnòstica de 2n. 

3.1.4. Avaluació Diagnòstica de 3r.  Es passa la prova, elaborada i 

organitzada pel Consell Superior d'Avaluació del Sistema 

Educatiu per avaluar  l’assoliment de la competència comunicativa 

lingüística al final del tercer curs de l’educació primària. 

3.1.5. Prova de Competències Bàsiques de 6è.  Es passa la prova, 

elaborada i organitzada pel Consell Superior d'Avaluació del 

Sistema Educatiu per avaluar  l’assoliment de la competència 

comunicativa lingüística al final de 6è curs de l’educació primària. 
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3.2. Objectius generals 

 

 Continuar fomentant l’ús correcte de la llengua catalana en totes 

les relacions. 

 Utilitzar sempre, en temps de classe, la llengua corresponent a 

l’àrea que s’imparteix. 

 Tenir en compte totes les llengües dels alumnes i fer un treball 

de reconeixement i coneixement d’aquestes llengües ( 

vocabulari i estructures bàsiques ) en diverses situacions que es 

donen a l’aula. 

 

3.3. Objectius específics i actuacions a realitzar 

 

 D’àmbit administratiu 

Objectius Actuacions Responsables 

 

- Augmentar el fons de llibres en 

català, castellà i anglès. 

-Augmentar la quantitat de llibres 

d’obres clàssiques per treballar a les 

tertúlies literàries. 

 

- Recollir a la carpeta d’aula de cada 

nivell els acords i tractament de les 

llengües. 

 

-Actualitzar cada any l’inventari 

dels cicles. 

-Destinar cada curs una part del 

pressupost a la compra de 

llibres en català, anglès i 

castellà. 

 

-Actualitzar cada any la carpeta 

d’aula i repassar els acords. 

 

 

-Comissió de material 

pedagògic. 

-Comissió de biblioteca. 

-Coordinadors/es de cicle. 

-Tutors, tutores i 

coordinadors/es de cicle.   

 

 D’àmbit de llengua de relació 

Objectius Actuacions Responsables 

 

-Fomentar la comunicació en llengua 

catalana envers els alumnes de 

 

-Els mestres es dirigiran a tots 

els alumnes en llengua 

 

-Equip directiu 

-Mestres 



17 
 

parla castellana i els estrangers. catalana. 

-S’explicarà a l’alumnat la 

importància d’utilitzar la llengua 

catalana per comunicar-se amb 

els companys i companyes de 

parla castellana  i els 

estrangers. 

-Secretaria 

-Voluntariat 

 

-Evitar els barbarismes i corregir-los 

en tot moment. 

 

-Els mestres i les mestres 

evitaran els barbarismes i els 

corregiran en tot moment. 

-Fer un treball sobre els 

barbarismes més utilitzats. 

 

-Comissió LIC 

-Tutors i tutores 

-Mestres 

 

 D’àmbit pedagògic 

Objectius Actuacions Responsables 

 

-Analitzar cada dos anys els 

usos de les diferents llengües i 

la importància que es dóna a 

cadascuna de les situacions 

en què s’empren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Analitzar l’ús de les llengües 

catalana i castellana en 

aquestes situacions, mitjançant 

enquestes, test ... :  

a)Davant una persona 

desconeguda segons la llengua 

utilitzada pel primer interlocutor. 

b)Davant d’un estranger. 

c)Davant persones d’atenció al 

públic. 

-Establir causes-conseqüències 

de les situacions analitzades 

anteriorment. 

 

-Equip docent 

 

-Introduir l’avaluació i el 

seguiment de la competència 

lingüística a Infantil amb la 

prova del Termòmetre 

Lingüístic . 

-Aplicar la prova al tercer 

trimestre de P5 

-Tutores, Cap d´Estudis i Comissió 

Lingüística 

- Treball de consciència  

fonològica. 

- Treball sistemàtic amb grups 

reduïts a les classes de llengua 

-Tutores i Especialista d’Educació 

Especial 
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a Infantil i a Primer Cicle,  1 

sessió setmanal. 

 

- Seqüenciar el treball de les 

diferents tipologies textuals de 

totes les llengües tant a nivell 

oral com escrit. 

- Revisar i actualitzar la 

seqüenciació de les diferents 

tipologies textuals, segons les 

llengües. 

- Crear protocols de les 

diferents tipologies. 

 

-Utilitzar correctament la 

llengua catalana a tots els 

àmbits  com a eina 

normalitzadora. 

-Instituir campanyes dedicades 

a fomentar el bon ús de la 

llengua catalana 

-Comissió LIC 

-Avaluar de manera 

competencial. 

Continuar amb l’elaboració  de 

les rubriques i proves 

competencials. 

-Equip docent  

-Diagnosticar la competència 

lingüística i fer el pronòstic de 

l’amplitud de llengües apreses 

a l’edat de 5 anys. 

 

 Passar la prova de Termòmetre 

Lingüístic a finals de P5. 

 -Tutores de P5, cap d’ Estudis i 

Coordinadores Lingüístiques  

- Treballar en l’Enfocament  

Plurilingüe 

-Aprofitar les coincidències i 

marcar les diferències de les 

llengües apreses.  

-Tenir en compte totes les 

llengües dels alumnes i fer un 

treball de reconeixement i 

coneixement d’aquestes llengües 

en diverses situacions que es 

donen a l’aula. 

-Equip docent 
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4. Tractament de les llengües per a alumnes d’incorporació tardana 

Les actuacions que es descriuran a continuació estan pensades per aquells 

alumnes que s’incorporen a la nostra escola i que desconeixen la llengua 

catalana. Es pot tractar tant de mainada castellano parlant com estrangera. 

 Avaluació inicial feta pel mestre o la mestra tutora i l’especialista 

d’atenció a la diversitat, en la que es tindrà en compte: 

 Llengües dels pares, que parlen i que coneixen. 

 Llengua d’escolarització. 

 Data d’arribada a lloc de parla catalana. 

 Coneixement de la llengua catalana a nivell oral, lector i escrit. 

 L’aprenentatge de la lectoescriptura s’ha de fer des del començament 

paral·lelament a l’adquisició de la llengua oral. 

 L’aprenentatge de la llengua catalana ha de partir de paraules o frases 

significatives, properes i necessàries per la vida quotidiana dels 

alumnes i les famílies. 

 Els mestres i les mestres tutors i tutores on hi hagi alumnes amb 

aquestes característiques procuraran, de manera natural, vocalitzar bé 

i amb entonació marcada. Parlar en català amb aquests alumnes en tot 

moment  tot i que no se sentin capaços de respondre verbalment. Així 

també, hauran de tenir en compte els companys i companyes que de 

forma natural faran de model. 

 

5. Execució del Projecte Lingüístic 

A la nostra escola està creada la comissió de Projecte LIC que, juntament 

amb l’Equip Directiu, serà l’encarregada de dinamitzar tot el procés i coordinar 

les actuacions del Projecte Lingüístic.  

Les funcions que es duran a terme són: 

 Coordinar i promoure actuacions i establir-ne un calendari. 

 Fer un seguiment del projecte, avaluar-ne els resultats i proposar-nos 

les possibles modificacions. 

A principi de cada curs, la comissió presentarà al claustre la proposta 

d’actuacions a treballar. Les decisions preses es recolliran a la PGA. 
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6. Avaluació 

A mesura que es vagi realitzant el procés, aquest s’anirà avaluant juntament 

amb els resultats.  

Amb l’objectiu de garantir l’execució de la planificació es faran reunions 

trimestrals de seguiment.  

Es farà una revisió cada dos anys de tots els aspectes que integren aquest 

projecte. 

Les reunions periòdiques serviran per dur a terme l’esmentada avaluació que 

quedarà escrita, igualment com les possibles modificacions. Aquesta 

avaluació quedarà reflectida a la Memòria de final de curs. 

 

 

 

 


