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1. INTRODUCCIÓ 
 

El nostre Projecte Lingüístic de Centre és el fruit d’un procés de reflexió del tractament 

de les diverses llengües que, a diferent  nivell, hi ha a la nostra escola. Elaborem aquest 

document, doncs,  amb la intenció d’entendre les noves necessitats que  hi coexisteixen 

actualment. 

Vivim en un món global on la informació es mou ràpidament d’un lloc a l’altre, aquest fet fa que 

tinguem uns referents globals; a la vegada, però, existeix la necessitat de reforçar les identitats 

locals. En aquest context actual, el Projecte Lingüístic de Centre ens haurà de servir per pensar 

de quina manera podem ajudar l’alumnat en el desenvolupament d’una competència plurilingüe 

i pluricultural. 

El PLC tindrà l’objectiu de garantir el dret de tot l’alumnat del centre a: 

• Dominar la llengua catalana com a vehicle de comunicació oral i escrit, per a la 

construcció dels coneixements, per al desenvolupament personal i per a la cohesió 

social. 

• Dominar la llengua castellana com a vehicle de comunicació oral i escrit, per a la 

construcció dels coneixements en els registres escolars corresponents, per al 

desenvolupament personal i per a la cohesió social. 

• Conèixer una llengua estrangera (l’anglès) per cercar i elaborar coneixements i per a la 

comunicació. 

 

El PLC de l’escola es regirà pels principis bàsics següents: 

1. Comprensió i inclusivitat: 

  Projectes que facin possible la participació de persones amb diferents competències 

lingüístiques orals i escrites. 

 Projectes que permetin augmentar l’ús social de les llengües (català, castellà i anglès) i 

involucrin l’entorn. 

  Projectes que no generin exclusió social. 

2. Aprenentatge de la llengua a partir dels seus usos: 

 La llengua s’aprèn fent-la servir per comunicar i reflexionar. 

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

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

de comunicació. 



PROJECTE LINGÜÍSTIC                                                   ESCOLA TORREGUITART 

 

 3 

 

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 les famílies envers les 

llengües i de generar expectatives respecte als beneficis que l’aprenentatge de les diferents 

llengües els pot oferir. 

 

Per tant, en el projecte lingüístic quedarà definit: 

a) El tractament de la llengua catalana, com a vertebradora de l’ensenyament, com a 

llengua vehicular i d’aprenentatge, i com a llengua de l’àmbit administratiu i de 

comunicació del centre. 

b) El tractament global de les llengües curriculars (catalana, castellana i anglesa) en els 

processos d’ensenyament i aprenentatge amb l’objectiu de propiciar-ne la coordinació i 

la integració, per tal de millorar-ne els resultats, tant en el conjunt com en relació a cada 

una. 

c) Els criteris generals per a les adequacions del procés d’ensenyament de les llengües a 

la realitat sociolingüística del centre amb l’objectiu d’assolir el compliment de la 

normativa referida a la normalització lingüística. 

d) Els criteris per a l’atenció específica d’alumnes d’incorporació tardana amb dèficit de 

coneixement de la llengua catalana i, si també fos el cas, de la castellana. 

 

2. CANVIS CURRICULARS 
 

El Departament d’Ensenyament ha introduït canvis en el currículum per tal d’adaptar-lo a 

questa nova realitat  i oferir una educació que faciliti que els alumnes entenguin i respectin la 

diversitat i que reforcin la identitat pròpia. 

Podem dir que l’objectiu del nostre treball com a mestres anirà encaminat a facilitar que 

l’alumnat del nostre centre: 

 

• pugui expressar emocions, sentiments i idees en situacions d’interacció i que afavoreixin 

la convivència 

• pugui utilitzar les llengües en la construcció de la personalitat i del coneixement 

• pugui usar la llengua catalana en tots els seus registres (formals i informals) 

• pugui usar la llengua castellana en tots els seus registres (formals i informals) 

• pugui comunicar correctament en una llengua estrangera 
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• conegui, si és possible, una segona llengua estrangera 

• pugui aprendre alguna de les llengües de la nova immigració 

• sigui capaç d’entendre els missatges audiovisuals  

• sàpiga valorar la diversitat lingüística 

• sàpiga valorar la dimensió literària de la llengua 

 

 

 

3. MARC LEGAL  
 

Els fonaments legals del PLC són: 

 Estatut d’Autonomia, article 6, en el qual determina el català com a 

llengua pròpia i oficial de Catalunya. 

 Llei Catalana d’Educació (LEC) Llei 12/2009 d'educació. Els articles a 

considerar en relació a la llengua estan continguts al Títol II sobre 

Règim Lingüístic del sistema educatiu de Catalunya (Articles 9 a 18) 

 Llei de Política lingüística (1/1998 articles 20 i 21)  

 

 El català s’ha d’utilitzar normalment com a llengua vehicular i d’aprenentatge en 

l’ensenyament no universitari. 

 Els infants tenen dret a rebre el primer ensenyament en llur llengua habitual, ja 

sigui aquesta el català o el castellà. L’Administració ha de garantir aquest dret i 

posar els mitjans necessaris per a fer-lo efectiu. Els pares o els tutors poden 

exercir-lo en nom de llurs fills instant que s’apliqui. 

 L’ensenyament del català i del castellà ha de tenir garantida una presència 

adequada en els plans d’estudi, de manera que tots els infants, qualsevol que 

sigui llur llengua habitual en iniciar l’ensenyament, han de poder utilitzar 

normalment i correctament les dues llengües oficials al final de l’educació 

obligatòria. 

 En l’ensenyament post obligatori, l’Administració educativa ha de fomentar 

polítiques de programació i docència que garanteixin perfeccionar el coneixement 

i l’ús de les dues llengües per tal de que tots els joves adquireixin el bagatge 

instrumental i cultural propi d’aquests ensenyaments. 
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 L’alumnat no ha d’ésser separat en centres ni en grups classe diferents per raó de 

la seva llengua habitual. 

 L’acreditació del coneixement del català no pot ésser exigida en el cas d’alumnes 

que han estat dispensats d’aprendre’l durant l’ensenyament o una part d’aquest, o 

que han cursat l’ensenyament obligatori fora del territori de Catalunya, en les 

circumstàncies que el Govern de la Generalitat ha establert per reglament. 

 L’alumnat que s’incorpori tardanament al sistema educatiu de Catalunya ha de 

rebre un suport especial i addicional d’ensenyament del Català.  

 

 Decret 119/2015 de 23 de juny pel qual s’estableix l’ordenació de 

l’educació primària. (article 4). 

 Ordre EDU/221/2.007. Principis generals als quals s’han d’adaptar els 

Projectes Lingüístics de Centre a l’educació primària. 

 Resolucions d’inici de curs. 

 

Per aconseguir els objectius del Projecte Lingüístic de Centre l’escola vol: 

 

- Portar endavant el compromís formatiu i docent en l’aprofundiment de tots els 

idiomes que formem part del Currículum. 

- Distribuir els recursos humans del Centre per tal de donar el suport especial i 

addicional als alumnes que s’incorporin tardanament al Centre d’altres llocs de 

l’Estat. 

- Establir principis per a l’ús de la llengua catalana com a llengua d’aprenentatge i 

relació en tots els àmbits del centre. 

- Organitzar el tractament de la llengua al centre i establir línies d’actuació a seguir. 

- Aconseguir parlants plurilingües competents. 

- Recollir criteris d’adequació dels principis a la realitat sociolingüística del centre.  
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4. ANÀLISI DEL CONTEXT 
 

4. 1 ENTORN SOCIOLÍNGÜÍSTIC 

 

L’escola Torreguitart va començar la seva activitat l’any 1990 i està situada al barri del qual 

pren el seu nom, a la zona nord de Sabadell i més concretament al districte 3, on viuen 

aproximadament la cinquena part  dels habitants de la nostra ciutat. Es tracta d’un barri on 

predomina el castellà com a llengua vehicular. La majoria de les famílies de l’escola entenen el 

català oral i escrit, encara que a l’hora de parlar s’observen certes dificultats, sobretot en les 

persones de major edat. 

 

En els  darrers anys el barri s’ha convertit també en  un punt de trobada, on l’arribada de 

persones provinents d’altres països fa que coexisteixin diferents cultures. La confluència  de 

diferents mitjans de transport (RENFE, diverses línies d’autobús, l’arribada de la línia dels FFC) 

i el fet que estiguin molt propers a importants eixos comercials de la ciutat, ho han fet possible.  

 

 Hem d’esmentar que l’escola ha estat rebent força matrícula d’alumnat de famílies 

estrangeres, però que ja han nascut en el nostre país. El 47%  dels nostres alumnes  es 

trobarien dins d’aquest grup i l’origen actualment és molt variat: Marroc, Equador, Bolívia, 

Honduras, Brasil, Guinea, Índia, Xina… 

 

El nivell socioeconòmic de les famílies es mouria en una franja mitja -baixa, on algunes les 

mares reballen en el sector terciari i els pares acostumen a fer-ho en sector secundari. Cal dir 

que el nombre de famílies que actualment ha patit  els efectes de la crisi econòmica és bastant 

elevat, fet que fa que augmenti els requeriments  d’atenció per part d’ Assistència Social per 

beques, o ajuts . Actualment s’han demanat 120 beques de material i 71 de menjador.   

 

 

4.2 COMPOSICIÓ SOCIOLINGÜÍSTICA DE L’ALUMNAT 

 

Els alumnes de la nostra escola són capaços d’escriure i llegir en català , així com expressar-

se, sempre tenint en compte el nivell d’aprenentatge en què es troben i l’origen de les famílies a 

les quals pertanyen. Cal dir, de totes maneres, que la llengua materna de la majoria és el 

castellà, àrab, urdú,...  L’ús del castellà entre ells és majoritari, en canvi, pel que fa a la relació 
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mestres-alumnes, la llengua majoritària és el català, tant entesa com a llengua d’aprenentatge, 

com en la comunicació quotidiana. La llengua catalana és l’eina de cohesió i integració de totes 

les persones del centre i és el vehicle d’expressió de les diferents activitats acadèmiques. 

L’esforç del mestre  castellanoparlant en l’ús de català amb els alumnes és constant, tant en 

situacions d’aprenentatge com en altres situacions. 

 

La comunicació oral entre els pares/mares que formen l’AMPA i la direcció del centre es fa 

normalment en castellà. En canvi, totes les d’informacions escrites que l’AMPA elabora, 

dirigides a la resta de famílies, són en català. 

 

Totes les informacions escrites que surten de l’escola dirigides a les famílies dels alumnes són 

en llengua catalana, així com les comunicacions escrites entre els mestres, convocatòries de 

reunions docents, escrits de diferent caire, valoracions, treballs de les diferents comissions i 

equips de treball… 
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5. TRACTAMENT DINS EL CURRÍCULUM 
 

5.1 ADEQUACIÓ DEL CURRÍCULUM AL DECRET DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I A LA 

NORMATIVA LEGAL 

El tractament de les llengües a la nostra escola s’adapta al Decret 119/2015. 

Per formar parlants plurilingües i interculturals cal l’assoliment de la competència plena en  

català i en castellà. El respecte per la diversitat lingüística , la possibilitat d’aprendre altres 

llengües i conèixer altres cultures, són eixos que el centre aprofita per fer activitats relacionades 

amb el currículum. 

 

L’aprenentatge de la lectoescriptura comença a P3 i es consolida al Cicle Inicial i es fa en 

català. El castellà s’introdueix de forma metòdica a 1r de primària. Pel que fa a les estructures 

lingüístiques comunes es treballen en català i serveixen com a base per a l’aprenentatge de les 

dues llengües. 

Els materials didàctics, ja sigui llibres, o altres materials elaborats pels mestres o bé materials 

complementaris, es trien  per crear situacions d’aprenentatge que intentin respectar les 

necessitats diverses del nostre alumnat. Són sempre en català, llevat dels materials didàctics 

per al tractament de la llengua castellana i anglesa. 

 

5.2 DISTRIBUCIÓ HORÀRIA DE LES LLEGÜES A L’ESCOLA 

 

CICLE INICIAL 

 

Llengua Catalana i 

literatura 

Llengua castellana i 

literatura 

Llengua estrangera 

1r  5h setmanals 1r  2’75h setmanals 1r  1,5h setmanals 

2n 5h setmanals 2n  2’75h  setmanals 2n 1,5h setmanals 

Total hores per cicle: 

350h 

Total hores per cicle: 

192,5h 

Total hores per cicle: 

105h 
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CICLE MITJÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

CICLE SUPERIOR 

 

Llengua Catalana i 

literatura 

Llengua castellana i 

literatura 

Llengua estrangera 

5è  4,5h setmanals 5è  3h setmanals 5è  3h setmanals 

6è 4h setmanals 6è 3h  setmanals 6è  3h setmanals 

Total hores per cicle: 

297,5h 

Total hores per cicle: 

210h 

Total hores per cicle: 

210h 

 

 

 

6.  LLENGÜES ESTRANGERES: L’ANGLÈS 
 

L’escola introdueix l’anglès a Infantil. Els alumnes de P4 i P5 assisteixen a l’aula d’anglès una 

hora setmanal, desdoblant el grup, de tal manera que l’atenció és  més personalitzada i ens 

permet desenvolupar una metodologia lúdica i participativa on els mateixos nens i nenes són 

els protagonistes del primer contacte amb la llengua anglesa. 

 

Pel que fa a Primària, i sobretot als primers nivells, la llengua oral és fa l’eix vertebrador de 

l’aprenentatge, on l’objectiu és poder plantejar les primeres situacions comunicatives. També hi 

ha una part de les classes que són desdoblades, gaudint de les avantatges que això comporta 

per l’aprenentatge. 

 

Pel que fa als materials, cal dir que es revisen els llibres de text periòdicament, s´elaboren 

materials complementaris i els recursos TIC i TAC tenen, cada dia, més importància a l’aula. El 

fet de comptar actualment amb els llibres de text i altres materials, digitalitzats, augmenta el 

dinamisme i la motivació dels nois i noies envers l’aprenentatge de l’anglès. 

 

Llengua Catalana i 

literatura 

Llengua castellana i 

literatura 

Llengua estrangera 

3r  4,75h setmanals 3r  3h setmanals 3r  2h setmanals 

4t 4,25h setmanals 4t 3h  setmanals 4t  2h setmanals 

Total hores per cicle: 

315h 

Total hores per cicle: 

210h 

Total hores per cicle: 

140h 
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OBJECTIUS CONCRETS: 

ALUMNAT 

 Adonar-se que en el món es parlen diferents llengües i una d’elles és 

l’anglès. 

 Aprendre l’anglès a partir de la seva funcionalitat (rutines, jocs, tallers 

internivells, etc. ) 

 Memoritzar i utilitzar paraules/estructures en anglès segons les capacitats de 

cada alumne. 

 

EQUIP DE MESTRES 

 Orientar el professorat en la realització de les activitats realitzades a l'aula. (exemple: les 

rutines). 

 Compromís de Formació del professorat per tal de dinamitzar l’ús de la llengua anglesa. 

 

COMUNITAT EDUCATIVA 

 Aprofitar els recursos de l’entorn escolar : família i comunitat educativa 

convidant-los a participar en activitats en parla anglesa. 

 

7. RECURSOS PER A L’APRENENTATGE DE LES LLENGÜES 
 

El centre planifica diverses activitats per fomentar l’ús de les llengües catalana, castellana i 

també anglesa. 

 

Els alumnes de tota  la Primària tenen mínim dues hores de reforç setmanal, per tal de poder 

enfortir els aspectes de la llengua catalana que el seu mestre/a cregui més oportú. En el cas de 

Cicle Inicial, aquests reforços es veuen augmentats en una hora més setmanal, per poder 

millorar la lectoescriptura. En ells es pot treballar la lectura mecànica, el grafisme, 

l’estructuració de la frase, dictats, a més d’altres aspectes que es considerin necessaris. També 

hi ha una hora setmanal de desdoblament de grup on s’amplien els continguts  treballats, 

sobretot l’expressió escrita. 
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L’escola entén que la utilització de recursos tecnològics, alhora que permet atendre la diversitat 

d’alumnat, obre nous espais per l’aprenentatge de les llengües. Per aquesta raó, el centre 

intenta assegurar la presència dels recursos TIC, TAC i audiovisuals en l’aprenentatge de les 

llengües. 

 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida ( suport lingüístics), de 1r a 3r, per facilitar  l’aprenentatge 

a aquells alumnes nouvinguts que no tenen els coneixements suficients de la llegua catalana 

per poder seguir la classe ordinària amb normalitat. 

 

 

8. ACTIVITATS PER REFORÇAR LA LLENGUA I LA CULTURA CATALANES 
 

- Castanyada: A Infantil i Primària es fan diverses activitats. Una d’elles és 

l’arribada de la castanyera, que els ve a veure i els hi porta castanyes. Prèviament 

també han assajat diverses cançons i danses ,relacionades amb la festa i les 

canten i ballen, el mateix dia. A la tarda, es couen castanyes per a tots els 

alumnes i se les mengen tots junts al pati. Els cursos de P-3, P-4 i P-5 amb els 

seus apadrinats i 1r , 2n i 3r en una altra rotllana. 

  

 

- Nadal:  Els dos últims dies abans de finalitzar el trimestre es  celebra la festa de 

Nadal. Durant  el matí, del primer dia,  els nens/es fan un concert de nadales al 

Centre Cívic  amb l’assistència dels pares i mares. A part d’això es fa un concurs 

de decoracions nadalenques elaborats pels nens i  les famílies. Durant una 

setmana els nens/es els porten  a l’escola i queden exposats al vestíbul. L’últim 

dia, pel matí, fem cagar el tió (des de  P3 fins a segon) i fem l’entrega de premis 

del concurs de pessebres. A partir de 3r fins a 6è es fa l’amic invisible.  

 

- Carnestoltes: Tres dies abans del dia assenyalat, es fa el pregó i l’arribada del 

carnestoltes. El pregó és fet i llegit per nens/es de sisè, la resta d’alumnes de 

l’escola seuen al gimnàs i l’escolten. Un cop finalitzat el pregó, els alumnes de 

cinquè llegeixen les consignes, que s’hauran de fer la resta de dies, fins arribar el 

dia de carnaval. El dia en qüestió tots els alumnes i mestres, venen disfressats a la 
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tarda, i cada grup classe, balla la dansa que han estat practicant amb la mestra de 

música i en ocasions amb la mestra d’educació física. 

 

- Sant Jordi: El mateix dia de Sant Jordi, els nens/es d’Infantil, realitzen diferents 

tallers relacionats amb la diada i Primària fa dues activitats. Al matí es celebra una 

gimcana, on algunes de les proves estan relacionades amb la celebració de Sant 

Jordi . Abans del pati , la fan els alumnes de 1r a 3r curs, i després del pati, els 

alumnes de 4t a 6è. A la tarda, a la sala d’usos múltiples es fan Jocs Florals, on 

cada curs aporta els treballs elaborats relacionats amb Sant Jordi i es  fa el 

lliurament de premis. Al llarg de la setmana, hi haurà una exposició dels treballs 

realitzats pels alumnes. 

 

 

 9. ESTRATÈGIES D’ACOLLIDA LINGÜÍSTICA PER L’ALUMNAT 
NOUVINGUT 
 

L’escola disposa d’un Pla d’Acollida ( entès com el conjunt d’actuacions i mesures 

organitzatives i curriculars que un centre posa en marxa per tal de facilitar la incorporació de 

l’alumnat  nouvingut) on es recullen i es  sistematitzen les actuacions que s’han de posar en 

marxa per facilitar la incorporació de l’alumnat nouvingut. 

 

Pel que fa a l’aprenentatge inicial de la llengua, existeixen mecanismes de coordinació que 

permeten aplicar metodologies de català com a segona llengua i estratègies per facilitar una 

instrucció comprensible en totes les àrees. 

 

 Avaluació de l’alumnat nouvingut 

 

El conjunt d’actuacions avaluatives ha de proporcionar un coneixement aprofundit i 

interrelacionat de la realitat educativa que contribueixi a millorar la gestió del currículum i els 

resultats d’aprenentatge de l’alumnat, es farà mitjançant proves facilitades per l’EAP. Aquest 

coneixement de la realitat educativa es fa especialment necessari amb la incorporació de 

l'alumnat nouvingut al centre. Es considera alumnat nouvingut tot aquell alumne/a de nova 

incorporació al sistema educatiu de Catalunya en els darrers vint-i-quatre mesos. 
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L’especificitat del procés d’aprenentatge d’aquest alumnat, sovint incorporat durant el curs 

escolar, amb situacions singulars fruit de la diversitat d’edats, procedències i processos 

d’escolarització previs i especialment el fet de compartir el temps escolar entre l’aula d’acollida i 

l’aula ordinària. (Orientacions de la Direcció General d’Ordenació). 

 

Aquestes actuacions estan pensades per a l’alumnat que s’incorpora a la nostra escola i que 

desconeix la llengua catalana. Es pot tractar tant d’alumnes castellanoparlants com d’alumnes 

estrangers. 

 

L’aprenentatge de la lectura i escriptura s’ha de fer des del començament i paral·lelament a 

l’adquisició de la llengua oral.  

 

S’ha de partir de paraules o frases significatives, properes i necessàries per als alumnes. 

 

a).- Priorització de l’aprenentatge de les llengües: 

 S’introduirà la llengua catalana i es farà reforç fora de l’aula amb altres alumnes de 

l’escola nouvingut. 

 Assistirà normalment a les classes de llengua castellana i anglesa amb regularitat. 

 De les àrees instrumentals de llengües, que desconegui totalment, no s’avaluaran durant 

els dos primers anys. 

b).- Actuacions dels mestres per a la introducció de la Llengua catalana i castellana: 

 Adequar el llenguatge perquè sigui comprès, però no el deforma ni empobreix. 

 Utilitzar el vocabulari bàsic. 

 Evitar frases llargues amb subordinades. 

 Articular bé i amb entonació marcada, més lentament però d’una manera natural. 

 Donar models de frases concretes que l’alumne/a haurà d’utilitzar amb 

freqüència per adaptar-se a les normes vitals i de l’aula. 

 Tenir en compte els companys que de forma natural faran de model. 

 Parlar en català o castellà, segons l’àrea, encara que aquest/a no se senti capaç de 

respondre. 
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10. ÚS DE LA LLENGUA AL CENTRE 
 

10.1 TRACTAMENT DE LA LLENGUA ORAL 

 

Es considera que el treball de la llengua oral és fonamental: cal aprendre a parlar, escoltar, 

exposar i dialogar per a aprendre. Un bon domini de l’expressió és bàsic perquè els alumnes 

arribin a ser ciutadans i ciutadanes que estiguin preparats per saber expressar de forma 

raonada i coherent les seves opinions. 

 

Es treballa habitualment la llengua oral en tots els cicles i es treballen les diverses modalitats 

de textos orals ( entrevista, conversa, dramatitzacions, argumentacions…) tant en l’àrea de 

llengua com a la resta d’àrees. 

 

A part d’aquest treball cada cicle disposa de dues hores setmanals per fer un tractament més 

específic. Una d’elles, en forma de tutoria, on els alumnes exposen ordenadament les seves 

vivències i argumentacions personals i fan debats sobre diferents temes. 

 

 

10.2 TRACTAMENT DE LA LLEGUA ESCRITA i COMPRENSIÓ  

 

El centre segueix l’enfocament metodològic que dóna el currículum. Hi ha un plantejament 

global sobre l’ensenyament de la lectura i comprensió i l’escriptura que s’aborda des de totes 

les àrees del currículum.  

 

El claustre ha realitzat la formació de l’ILEC durant 3 anys  i actualment es realitzen tots els 

tallers acordats en el Pla Anual i es valoren per saber si s’han aconseguit els objectius. Les 

estratègies que s’utilitzen són les següents: visualitzar, fer hipòtesis, fer-se preguntes, deduir, 

resumir, i reorganitzar la informació . 

 

Per una altra banda, una hora setmanal els grups de Primària estant desdoblats per dur a 

terme una hora d’escriptura amb major eficàcia podent atendre els alumnes d’una manera més 

personalitzada.  

 

Els projectes que es realitzen per realitzar aquest treball de llengua tant oral com escrit són:  
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- Treball per Projectes (Des de p3 fins a 6è) 

- Proves sistematitzades (recollides al Pla Anual) 

- Projecte TERMÒMETRE LINGÜÍSTIC (Ed. Infantil) 

- Projecte LLEGIM EN PARELLES (2n i 5è) 
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10.3 ÚS DE LA LLENGUA A L’ESCOLA 

 

La nostra escola intenta que, donat el context sociolingüístic del nostre alumnat, la llengua 

catalana no quedi limitada a una llengua exclusivament d’aprenentatge, per tant dinamitza l’ús 

de català en tots els àmbits de convivència i comunicació quotidiana al centre. 

 

A l’àmbit administratiu i de gestió, la retolació de les dependències del centre, els documents, la 

correspondència, els projectes i memòries, les actes, les comunicacions a les famílies 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, només es farà documentació en castellà, per aquell 

alumnat que marxa del centre al seu país d’origen, i aquest és de parla castellana. 

 

10.3.1 Activitats extraescolars:   

 

Les activitats extraescolars que es realitzen a l’escola són: natació, expressió corporal, dansa, 

anglès i gimnàstica rítmica. (depèn petició de famílies)  

 

Els monitors que les realitzen depenen de l’AMPA  i no sempre les classes són impartides en 

català. 

 

Des de l’aprovació del PLC, es demanarà als responsables de les activitats extraescolars, que 

les persones encarregades de dur a terme aquestes activitats utilitzin un ús correcte de la 

llengua catalana (en el fons i en la forma), de manera que es puguin garantir uns coneixements 

lingüístics adequats a les necessitats de l’escola.   

 

10.3.2. Menjador 

 

Els alumnes que normalment es queden a dinar a l’escola, són més o menys, uns 70 nens/es, 

encara que pot variar segons les temporades. Encara que l’escola disposa de cuina pròpia, el 

menjar el serveix una empresa que coordina l’Ajuntament: Shers. La coordinadora i les 

monitores del menjador s’expressen en ambdues llengües català i castellà i les fan servir 

indistintament, tant a dins del menjador com a les estones més lúdiques.  
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Per aconseguir que hi hagi una bona relació i harmonia i coordinar no solament l’ús de les 

llengües durant l’espai de temps que els nens i nenes estan al menjador, sinó qualsevol 

aspecte relacionat amb el servei , es realitzen reunions periòdiques amb l’equip directiu. 

 

10.3.3. Pati i passadissos 

 

Tot i que la majoria dels alumnes , als passadissos i durant les activitats extraescolars parlen la 

llengua familiar, el personal del centre sempre es dirigeix  en català.  

 

10.3.4 AMPA 

 

L’AMPA està format per un petit grup de mares d’alumnes. Entre elles parlen en castellà per 

comunicar-se. Tots els escrits que l’AMPA redacta a les famílies ho fa en català, sota la 

correcció de direcció. 
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11. AVALUACIÓ 
 

Com tot document que el centre elabora amb les línies bàsiques d’actuació, el Projecte 

Lingüístic de Centre, s’avalua anualment, i aquesta revisió i si s’escau actualització queda 

reflectida a la memòria de final de curs. Aquesta avaluació servirà per valorar l´assoliment dels 

objectius que s’han plantejat al projecte. La Comissió Pedagògica serà l’encarregada de fer 

aquesta avaluació anual  i de fer propostes de millora o canvi, per tal d’optimitzar els resultats 

anuals. Aquesta Comissió està formada per l’equip directiu, els coordinadors de cicle, la 

coordinadora lingüística i la mestra d’educació especial. També, si es considera oportú, es 

podran elaborar mecanismes de consulta amb altres representants de la comunitat educativa: 

enquestes, converses directes, qüestionaris… 

 

 12. CONSENS I APROVACIÓ 
 

El projecte Lingüístic de Centre, com qualsevol document que serveixi per al bon funcionament 

de l’escola, ha d’ésser consensuat per la comunitat educativa. Està obert a totes les 

aportacions i ha d’ésser una eina funcional i útil on es reflecteix la vida de l’escola. Per tant, 

quan el document s’ha elaborat o s´ha actualitzat anualment, està a disposició del professorat 

del centre i la resta de la comunitat educativa. Posteriorment es presenta i aprova en Claustre i 

finalment  és el Consell Escolar que ho ha d’aprovar. 
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13. PLA ANUAL: ACTIVITATS ANUALS 
 

Les activitats que es proposen dins de l’àmbit lingüístic al Pla Anual de cada curs surten de les 

reflexions i propostes que s’expressen a la memòria del curs anterior i són fruit de l’experiència 

i el treball dut a terme durant el curs. 

 

Hem de planificar activitats internes del propi currículum, actualització de les activitats de 

millora en l’ús de la llengua catalana,  valorar l’organització del treball dels mestres per tal 

d’aconseguir els objectius que anualment es proposen. 

No hem d’oblidar que l’escola  és un espai obert, per tant, en el Pla Anual també quedaran 

reflectits objectius amplis de relació amb les famílies, activitats extraescolars … 

 

Les activitats recollides al Pla Anual d’aquest curs escolar són: 

 

1. Desdoblament de l’àrea de català una sessió per setmana. 

2. Priorització del reforç de català ( una sessió setmanal, i dues a 1r). 

3. Celebració de les festes tradicionals (Castanyada, St Jordi ...) i exposició dels treballs. 

4. Treball del gust per la lectura, cada dia 30minuts de lectura de 1r a 6è. 

5. Exposició  oral del treball per projectes. 

6. Revisar i actualitzar el Projecte Lingüístic. 

7. Coordinació de la mestra d’anglès amb la coordinadora LIC. 

8. Desdoblament de l’anglès des de P 4 fins a 2n. 

9. Realització de la biblioteca d’aula amb llibres en ambdues llengües. 

10.  Desenvolupament de l’autonomia dels alumnes donant-los responsabilitats i petits 

càrrecs. 

11.  Detecció de les necessitats específiques de l’alumnat mitjançant  enquestes a les 

famílies, alumnes i mestres a principi de curs, entrevistes . 

12.  Treball conjunt  de la Comissió d’atenció a la diversitat i la resta de l’equip docent. 

(reunions programades). 

13.   Actualització i seguiment del Pla d’acollida del centre. 

14.   Realització de modificacions curriculars (si és necessari). 

15.   Realització de tutories individualitzades al  cicle superior. 

16.   Realització de tutories amb tot el grup classe. 
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17.   Creació d’un full protocol pel seguiment de les tutories a l’aula. 

18.  Dotació  als tutors de material adequat per a fomentar la  interculturalitat. 

19.  Incentivació de la participació escolar de tots els alumnes i les respectives famílies 

involucrant-vos en festes i altres esdeveniments de l’escola. 

20.  Informació als pares/mares de tot tipus de beques i ajuts econòmics que es 

proporcionen. 

21.  Possibilitat de traduir les circulars, reunions ... a diferents llengües, si els pares ho 

demanen o es veu la necessitat. 

22.  Classes de català per les famílies immigrants un cop per setmana impartides per una 

mestra externa. 

23.  Realització del Projecte Família-escola on les famílies poden entrar a les aules des de 

P-3 fins a 6è i realitzar una classe conjunta amb el seu fill/a. Cada nivell mostra a les 

famílies una àrea curricular diferent.  

 

 

 

 



PROJECTE LINGÜÍSTIC                                                   ESCOLA TORREGUITART 

 

 21 

14. PLANTEJAMENTS DIDÀCTICS I  CONCRECIÓ DE LES ACTIVITATS  
 

Les estructures comuns definides en aquest P.L.C són: 

 

a).- Expressió oral ( E.I. i Primària) 

A cada sessió s’ha de fer expressió oral, que es pot treballar amb: 

- Comentaris de lectures. 

- Debats. 

- Exposicions orals. 

- Representacions. 

- Programació Valors:  

E.I: Termòmetre Lingüístic/Contes 

CI:  N.E.M.O.( “NOM”, “EMOCIÓ”, “MOTIU” I “OBJECTIU) 

 No vull ser violeta. 

De quin gust és la lluna? 

Paraules dolces. 

La zebra Camila 

L’estrella de la Laura. 

El peix irisat 

CM: La teranyina. 

Just o injust?. 

El meu arbre.  

Endevinar emocions. 

  CS: L’aventura de la vida. 

   Curts i pel·lícules. 

   Mediadors. 

- Exposició del Treball per Projectes als altres cursos. 

 

S’ha de procurar la correcció en la construcció de frases. 

S’ha d’insistir molt en la correcció de barbarismes. 

 

b).- Comprensió lectora (Infantil,1r cicle, 2n cicle i 3r cicle de primària) 

- TALLERS ILEC: E.I i 1r:  Visualitzar i realització d’hipòtesis. 

2n: Fer-se preguntes i hipòtesis. 
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3r i 4t: Hipòtesis i inferir. 

5è i 6è: Inferir, reorganitzar la informació i resumir. 

- PROJECTE MIREM CONTES PADRINS-FILLOLS ( P-3-6è, P-4- 5è, P-5-4t) 

- PROJECTE LLEGIM PER PARELLES (2n i 5è):  

o Mirar el dibuix i el títol. 

o Què ens suggereixen? 

- Lectura silenciosa (15 minuts a l’entrada al matí i a l’entrada de la tarda) tots els alumnes 

de Primària.,  

- Lectura dins les diferents àrees: 

o Què hem entès? 

o Lectura en veu alta (dins l’aula, a racons) 

o Preguntes de comprensió oral. 

o Remarcar especialment la lectura expressiva (entonació, pauses…). 

 

c).- Utilització del diccionari (2n cicle i 3r cicle de primària) 

- Realització d’exercicis d’ordenar alfabèticament. 

- Repàs d’exercicis d’ordenar alfabèticament, especialment amb paraules 

començades en síl·labes travades.  

- Utilització del diccionari per llegir els significats de les paraules desconegudes, 

comentar el significat i copiar l’adequat al text.  

- Utilització del diccionari per destriar individualment el significat correcte i escriure’l 

amb les seves paraules. 

- I d’altres activitats que sorgeixin dins l’aula. 

 

d).- Descripcions (1r cicle, 2n cicle i 3r cicle de primària) 

- Realitzar descripcions seguint un model. 

- Les descripcions també es faran seguint un model determinat, des del tot 

a les parts i evitant les repeticions mitjançant la utilització adequada de la 

puntuació. 

- Activitats dins el Programació de Valors. 

 

e).-Notícies, Cartes, Correus electrònics… (Infantil, 1r cicle, 2n cicle i 3r cicle de 

primària) 

- Escriure la carta als reis. Escriure una carta a un amic, escriure un correu 

electrònic... 
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- Llegir i redactar notícies.(2n cicle i 3r cicle de primària) 

- Treballar les diferents parts d’una carta. 

 

f).- Diàlegs (1r cicle, 2n cicle i 3r cicle de primària)  

- Analitzar l’estructura d’un diàleg. 

- Escriure diàlegs senzills entre dues persones, evitant la repetició de 

paraules i les respostes “si/no” Introduir el diàleg dins les narracions. 

- Entrevistes a partir de CS. 

 

g).- Narracions (Infantil, 1r cicle, 2n cicle i 3r cicle de primària) 

- Escriure frases preparades separades amb punts. 

- Fer narracions seguint l’esquema: presentació-nus-desenllaç. 

- Introduir el diàleg a les narracions. 

- Insistir molt en els signes de puntuació. 

- Programació de Valors: Curts, pel·lícules i contes on es treballa valors i 

emocions. 

 

h).- Resums (1r cicle, 2n cicle i 3r cicle de primària) 

- Es treballarà l’anàlisi de les idees principals d’un text curt. 

- Portar una notícia de casa i explicar-la. 

- Iniciar el resum contestant una sèrie de preguntes formulades pel mestre/a per 

descobrir les idees principals. 

- Redactar de forma estructurada les idees principals. 

- A partir d’una sèrie d’idees, distingir les principals de les secundàries. 

 

i).- Esquemes (3r cicle de primària) 

- Es treballaran els esquemes de diferent tipologia, en les diferents àrees. 

- Projecte Biblioteca 

 

j).- Accentuació (1r cicle, 2n cicle i 3r cicle de primària) 

L’accentuació s’introduirà primer a llengua catalana i posteriorment a castellà 

- Separar síl·labes i diferenciar la tònica (català i castellà). 

- Accent gràfic a català. 

- Separar síl·labes i diferenciar la tònica (català i castellà). 

- Accent gràfic (català i castellà). 
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