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INTRODUCCIÓ 
 
El PLC com a part del projecte educatiu de centre (PEC) el podríem definir com 
l’instrument que permet que els centres educatius organitzin i gestionin, d'acord 
amb la normativa vigent, però de manera autònoma, determinats aspectes en 
referència a l’estat i a l’ús de les llengües al centre i al tractament curricular de 
les diferents llengües que hi són presents. 
 
Aquesta nova concepció de Projecte Lingüístic de Centre neix de l’anàlisi 
dels canvis que ha sofert la nostra societat en els darrers anys. Aquests canvis 
els trobem en: 
 
- La composició de l’alumnat i de les seves famílies, 
- Nou marc curricular. 
- La significativa arribada als centres d’alumnat procedent d’altres països.  
 
A partir d’aquests canvis ens plantegem alguns aspectes com:  
 
- El paper de la llengua oral. 
- L’aprenentatge de la llengua des de totes les àrees del currículum. 
- La necessitat d’una continuïtat i una coherència lingüística entre els cicles i 

els nivells educatius. 
- Les noves estratègies a aplicar davant la diversitat del nostre alumnat. 
- L’ús de les tecnologies d’aprenentatge i de comunicació com a recurs per a 

l’aprenentatge i l’ensenyament de les llengües. 
 
Així doncs, el PL és un document que ha de garantir un tractament de les 
llengües donant resposta al context sociolingüístic de l’alumnat i ha de vetllar 
per l’ús del català com a llengua vehicular d’ensenyament-aprenentatge i com a 
llengua de relació, cohesió i integració en tots els àmbits de la comunitat 
educativa. 
 
Com a conclusió podríem dir que la  creixent  incorporació d’alumnat procedent 
de  la  immigració,  l’aparició de noves  causes d’exclusió social i la insuficient 
normalització de la llengua catalana en la vida social són tres aspectes que 
requereixen una especial atenció. En aquest sentit, és necessari sensibilitzar, 
promocionar  i  consolidar  la  llengua  pròpia  com  a  eix  vertebrador  d’un  
projecte  educatiu plurilingüe i d’un model educatiu intercultural, amb una 
finalitat de cohesió social. I això és, precisament, el que pretenem aconseguir 
mitjançant l’aplicació del nostre projecte lingüístic. 
 
El PL ha estat elaborat per la comissió de tractament de les llengües en 
representació de la comunitat educativa que ha consensuat i aprovat el seu 
contingut.  
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1. CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC 
 
Per a poder determinar el context sociolingüístic del nostre centre hem passat 
unes enquestes a totes les famílies i l’alumnat del centre. Posteriorment hem 
fet el mateix amb el personal docent i no docent. 
 
RESULTAT DE LES ENQUESTES PASSADES ALS ALUMNES I LES SEVES 
FAMILIES1 

Habitualment parles en català? 
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Habitualment, la majoria de l’alumnat parla en català quan es dirigeix als 
mestres, monitors de menjador, monitors d’activitats extraescolars i al personal 
d’administració.  Hi ha un percentatge important d’alumnat  que no utilitza el 
català  quan parla entre iguals dins i fora de l’aula. 
 
                                                 
1
 *Cal tenir en compte que les taules que tenim a continuació estan fetes sobre un total de 240 alumnes 

enquestats, però  la graella ha establert com a nombre màxim la freqüència més elevada, que en el cas de 

la que tenim a dalt, 180 seria el total d’alumnes que parlen català amb els mestres a classe, tot i que 

hauríem de tenir present que el total d’alumnes enquestats és 240. 
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Els que viviu a casa parleu?        
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Dels 240 alumnes que han presentat les enquestes hi ha 105 que parlen la 
llengua castellana amb el pare.  
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S’unifiquen valors entre l’ús del català i el castellà quan els alumnes enquestats 
parlen amb la seva mare. 
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Els alumnes tenen facilitat per fer ús de la llengua catalana i la llengua 
castellana   depenent del membre  de la família a qui es dirigeixen. Cal remarca 
que hi ha un percentatge més elevat de famílies castellanoparlants que utilitzen 
la llengua catalana com a segona llengua de comunicació.  
 
 
 
RESULTAT DE LES ENQUESTES PASSADES ALS PROFESSORS/ES 
 
La llengua vehicular d’expressió i comunicació entre professorat i 
l’alumnat és la llengua catalana 
 
 
Han estat enquestats 32 professors 
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VALORACIÓ I INTERPRETACIÓ DE LES ENQUESTES 
 
 

� PERSONES RELACIONADES AMB EL CENTRE: 
 
Alumnes 
 

El 75% dels alumnes parlen amb el mestre en català dins l’aula. Fora de l’aula 
observem que el 65% dels alumnes es dirigeixen als mestres en llengua 
catalana.  
 
La gran diferència la trobem quan els nens es relacionen entre ells a la classe, 
que sols un 30’4% parlen català. Aquest percentatge baixa una mica més quan 
el/la nen/a s’expressa fora de la classe, tant sigui al pati, al menjador, a les 
activitats extraescolars i sortides. 
 
Pel que fa als representants de la consergeria i a l’administració els alumnes 
s’hi adrecen majoritàriament en català (67%). 
 
Famílies 
 

Referent a les famílies podem observar que en un 58% els alumnes parlen 
castellà amb la família. La segona llengua més utilitzada en l’àmbit familiar és 
el català i en tercer lloc altres llengües.  
 
Claustre de professors 
 

Si analitzem els resultats de les enquestes al professorat es dedueix que el 
100% dels/de les professors/es del centre ens expressem, tant oralment com 
per escrit en la llengua catalana, amb els/les alumnes, pares/mares o tutors/es i 
entre nosaltres mateixos. 
La totalitat dels/de les professors/es té l'acreditació acadèmica corresponent 
per a impartir classes en català i de llengua catalana. 
 
En els únics casos que el professorat no es dirigeix en català als alumnes són 
durant les classes d’anglès –que evidentment es parla en aquesta llengua- i en 
les classes de castellà. 
 
Personal de suport socioeducatiu  
 
El personal de suport educatiu (tècnica d’educació infantil, auxiliars d’educació 
especial i  educadora) s’expressa en llengua catalana.  
 
 
Personal no docent 
 

Els conserges s’expressen en llengua catalana. Part de les monitores de 
menjador i d’activitats extraescolars són castellanoparlants. Tot i que durant 
l’estona de menjador i/o activitats s’expressen en català. 
L’administrativa s’expressa en llengua catalana. 
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� LA LLENGUA DE L’ACTIVITAT DOCENT 
 
En quant a l'ús de la llengua catalana a l'activitat docent al nostre centre, 
actualment es reparteix de la següent manera: 
 

- Educació Infantil (Alumnes de 3, 4 i 5 anys): Totes les àrees 
s’imparteixen  en llengua catalana. Excepte durant la sessió on es 
treballa l’expressió oral en llengua anglesa a P.4 i P.5 

 
- Educació Primària (Cicles Inicial, Mitjà i Superior): Totes les 

àrees s’imparteixen en llengua catalana, excepte l’àrea de llengua 
castellana i l’àrea de llengua anglesa.   

 
 
Activitats complementàries i extraescolars 
 
En les activitats complementàries que es realitzen des del centre (sortides, 
colònies, activitats,...) es potencia l’ús de la llengua catalana sempre i quan no 
siguin específiques de l’àrea de llengua castellana i/o de llengua anglesa. 
 
Les activitats extraescolars organitzades per l’Associació de Pares i mares 
d’alumnes es realitzen en llengua catalana en la seva majoria, tret del taller de 
llengua anglesa on la llengua utilitzada és l’anglès. 
 
 

� LA LLENGUA DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
Tot el que fa referència a l'administració de tipus oficial (actes, certificats, 
informes, projectes,...) es complimenten en català, a excepció d'aquells 
documents, el destí dels quals és per a Entitats u Organismes no pertanyents a 
l'àmbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya. 
 
De l'administració de tipus informatiu destinada als/les Pares/Mares/Tutors/es 
dels/de les alumnes (cartes, informes, cartells, ...) es complimenten en llengua 
catalana.  
 
En el Pla d’atenció a l’alumnat nouvingut s’especifiquen quins documents 
s’ofereixen a les famílies nouvingudes amb l’idioma corresponent per 
col·laborar en la seva integració. 

 
� LA LLENGUA EN L’ACTIVITAT LÚDICA 

 
La parla espontània d’un 73% de l’alumnat del centre es realitza en llengua 
castellana ja que és la seva llengua d’ús familiar. En el joc l’alumne es 
comunica amb els seus iguals en llengua castellana, majoritàriament. 
 
Quan la parla és dirigida pel mestre i/o personal educatiu la llengua de 
comunicació passa a ser la llengua catalana gaire bé en un 100% de l’alumnat. 
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2. TRACTAMENT DE LES LLENGÜES 
 

 

L’Estatut d’autonomia de Catalunya determina, en l’article 6, que la llengua 
pròpia de Catalunya és el català i que és també la llengua normalment 
emprada com a vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament. En el mateix 
sentit, la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, en l’article 20 
defineix la llengua catalana com a llengua pròpia de Catalunya i de 
l’ensenyament en tots els seus nivells educatius. I la Llei d’educació fixa el 
règim lingüístic derivat de l’Estatut, que en l’article 143.1 estableix que 
correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de llengua 
pròpia i, per tant, determina el règim lingüístic del sistema educatiu amb la 
finalitat de garantir la normalització lingüística en català.  
 
Així, l’article 35.2 de l’Estatut, que regula el sistema educatiu a Catalunya, 
garanteix a tota la població escolar, sigui quina sigui la seva llengua habitual en 
iniciar l’ensenyament, el compliment del deure i l’exercici del dret de conèixer 
amb suficiència oral i escrita el català i el castellà a més de l’aranès, en el cas 
de l’Aran.  
 
La Llei 12/2009, d’educació, reforça la importància del català i el seu 
aprenentatge com a llengua pròpia de Catalunya i factor d’inclusió social, i fa 
una aposta per la potenciació del plurilingüisme a les escoles assegurant, com 
a mínim, un bon nivell d’aprenentatge d’una tercera llengua, d’acord amb el que 
estableix l’article 44.2 de l’Estatut. 
 
D’altra banda, els currículums prescrits pel Govern de la Generalitat estableixen 
el marc de competències bàsiques necessàries per aconseguir el plurilingüisme 
eficaç de tot l’alumnat. Aquests currículums presenten de manera agrupada 
objectius i continguts lingüístics amb la finalitat de reforçar elements comuns en 
totes les llengües i d’afavorir el desenvolupament de la competència plurilingüe 
i intercultural de l’alumat. 
 
El Decret 119/2105 de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments d’educació 
primària estableix que el centre ha de disposar del projecte lingüístic, en el qual 
s’ha de concretar a partir de la realitat sociolingüística de l’entorn, els criteris 
per l’ensenyament i aprenentatge de les llengües i per al seu tractament i ús, 
els criteris per a la implementació d’estratègies orientades a l’adquisició de la 
competència plurilingüe dels alumnes, les mesures per fomentar l’estudi de les 
llengües no curriculars i d’altres cultures presents en la comunitat educativa i 
els criteris per a l’acollida personalitzada de l’alumnat nouvingut. 
 
En acabar l’ensenyament obligatori, el sistema Educatiu de Catalunya ha de 
garantir que tots els alumnes, independentment del seu origen lingüístic 
familiar, tinguin un ple domini de les dues llengües oficials i el coneixement de, 
com a mínim, una llengua estrangera amb l’objectiu que assoleixin les 
competències bàsiques que estableixen en el Marc europeu comú de 
referència per a les llengües.  
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2.1 LA LLENGUA CATALANA, LLENGUA VEHICULAR I D’APRENENTATGE 
 
 
 2.1.1. La llengua, vehicle de comunicació i de convivència 
 
La llengua catalana és la llengua vehicular al centre: tots/es els i les mestres la 
utilitzen en l’àmbit d’ensenyament-aprenentatge i de comunicació amb els 
alumnes en qualsevol activitat realitzada dins i fora del centre. 
 
Tanmateix davant els alumnes, la llengua vehicular entre mestres i personal de 
serveis de parla castellana és el català per afavorir la situació d’aprenentatge 
també en situació de fora l’aula. Cada curs a la Programació  General de 
Centre s’aprova, com un dels principals objectius del curs, el d’afavorir la 
llengua catalana com la llengua d’ús acadèmic i d’ús social al centre.  
Per tant, els mestres vetllen perquè els alumnes  parlin en català , tot i que en 
molts casos la seva llengua materna sigui una altra. 
 
La llengua catalana és la llengua majoritària d’ús en situacions informals al 
centre entre els mestres. 
El centre dinamitzarà l’ús del català en situacions informals a través dels 
objectius que es marquin al Pla General de Centre fent partícips i coneixedors 
del pla al personal de serveis, administració i altres personal docent i no 
docent. En totes les activitats de centre de caràcter no formal però sota la 
responsabilitat del centre, tots els educadors i monitors han d’expressar-se en 
català (menjador i activitats extraescolars), quan això no succeeixi es 
recomanarà formació. 
 
La llengua catalana ha de ser llengua vehicular en l’àmbit del claustre, del 
consell escolar, dels espais informals (pati, menjador), en les activitats 
complementàries aprovades pel consell escolar, en les reunions de l’AMPA, en 
els documents que faciliti l’AMPA i en les estratègies d’acollida del professorat, 
dels alumnes i de les famílies  
 
 
 

2.1.2. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana 
 

 
2.1.2.1. La llengua oral ( Dimensió de la comunicació oral) 
 

 
L’escola tradicional s’associava al silenci, a la memorització i a la recitació. 
L’escola actual i la que nosaltres volem potenciar és la que ens parla 
d’interacció, de comprensió i d’interpel·lació. La comunicació a l’aula s’ha de 
canalitzar per vies que afavoreixin el diàleg dels alumnes entre ells, dels 
alumnes amb el mestre, i de tots plegats amb el material curricular. La veritable 
pedagogia de la llengua oral no s’atura en uns exercicis realitzats un o dos 
cops per setmana. 
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Per tant, la pedagogia del nostre centre anirà encaminada a aconseguir 
aquesta concepció. Caldrà parlar, escoltar, exposar i dialogar per aprendre, ja 
que un bon domini de la l’expressió oral és fonamental per posteriorment saber 
expressar de forma raonada i coherent les seves opinions. 
 
La variant dialectal que es treballa en els cursos inicials és la pròpia de la zona 
i posteriorment es va introduïnt la resta de variants. Quan acaba l’ensenyament 
obligatori l’alumnat té un bon coneixement de la variant estàndard del català de 
la zona. 
 
En el nostre centre es treballa habitualment la llengua oral en totes les àrees i 
en tots els cicles i es treballen les diverses modalitats de textos orals: 
entrevistes, dramatitzacions, formulació de preguntes, lectura per als altres, 
recitació de textos poètics, assemblees, debats, conversa a l’aula... 
 
A la llengua oral li donem tanta importància  com  a l’escrita, així doncs, també 
es donen als alumnes directrius de com s’estructura un discurs, la intensitat en 
funció del moment del discurs, l’expressivitat... i altres orientacions per tal 
d’arribar a formar alumnes amb una bona capacitat retòrica. 
 
 

2.1.2.2. La llengua escrita ( Dimensió expressió escrita i dimensió 
comprensió lectora) 

 
 
El principal objectiu de la llengua escrita és aconseguir al final de 
l’ensenyament obligatori lectors i lectores competents. Per aconseguir aquest 
objectiu s’aplicaran les orientacions que dóna el currículum, que són les 
següents: 
 
El desenvolupament d’aquesta competència no ha de ser un afer exclusiu de l'àrea de 
llengua, tenim un plantejament global l’ensenyament de la lectura i l’escriptura, atès 
que la llengua i la comunicació són la base de la captació, elaboració i comunicació del 
coneixement, totes les àrees esdevenen també responsables del desenvolupament de 
les capacitats comunicatives de l’alumnat. És a dir, totes les àrees s’han de 
comprometre des de la seva especificitat i des de les maneres peculiars d’explicar el 
món en la construcció de les competències de comunicació. L’àrea lingüística se 
centra d’una manera específica en la literatura, en el desenvolupament de la 
competència del lector literari. 
 
Al nostre centre, la  competència  escrita  la potenciem en  totes  les  seves  
dimensions: receptives  (lectura)  i  productives  (escriptura),  de  comunicació  i  
creació,  i  es relaciona amb  les  interaccions  orals  que  afavoriran  un  
aprenentatge  cada cop més conscient i eficaç. Els processos de lectura i 
escriptura són complexos i  diversos  segons  quin  sigui  el  tipus  de  text,  el  
suport  i  el  contingut  que  s’hi vehicula, per això considerem que cal  motivar  
qui  llegeix  i  escriu  perquè descobreixi  en  la  llengua  escrita  una  eina  
d’entendre’s  a  si  mateix  o  a  si mateixa i a les altres persones, i els 
fenòmens del món i la ciència i també que és una  font de descoberta  i de 
plaer personal. Per això  considerem molt important la potenciació  
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d’institucions  escolars  com  la  biblioteca,  la  ràdio  o plataformes  d’Internet,  
com  a  dinamitzadores  de  l’aprenentatge  lector  i escriptor.  A  més 
l’apliquem  progressivament  a  textos  de  nivells  de complexitat  cada  vegada  
més  gran  i  de  tipologia  i  funcionalitat  diversa,  en diferents suports (paper, 
digital) i formats (verbals, gràfics i imatge). 
 
Per aconseguir aquest enfocament es planifiquen  activitats de lectura i 
escriptura de forma que tinguin en compte les necessitats comunicatives i 
acadèmiques que té l’alumnat en els diversos nivells. 
 
La comprensió lectora és la capacitat d’una persona per entendre, valorar i 
emprar textos escrits, per tal d’assolir objectius personals, desenvolupar el 
propi coneixement i potenciar-lo, així com també per poder participar en la 
societat. 
 
Per comprendre, el lector necessita reconèixer les lletres, paraules, les frases, 
però també interpretar el missatge que porta el text. Per això, un lector 
competent adequa la manera de llegir utilitzant estratègies lectores en funció 
del tipus de text, dels diferents formats i suports, i del propòsit de la lectura que 
l’ha motivat a llegir-lo.  
 
El centre planteja diversitat d’activitats per a fomentar la lectura entre els 
alumnes reflectides en el Pla de lectura. 
 
 

2.1.2.3. Relació entre llengua oral i escrita 
 
El professorat del nostre centre, té un plantejament integrat per quatre 
dimensions lingüístiques (parlar, escoltar, llegir i escriure). 
Es  planifiquen activitats en totes les àrees en què la interrelació de les 
habilitats és present. S’utilitza la llengua oral i la llengua escrita com a suport 
d’informació i comunicació d’una manera més eficaç. En algunes activitats com 
el teatre, lectura expressiva, recitat de poemes...la relació és evident, però en la 
resta de situacions cal dir que els dos tipus de comunicació es beneficien 
mútuament per diverses raons: 
 
- Hem comprovat que els alumnes que més domini tenen del llenguatge oral, 
millor escriuen i que els que presenten dificultats per expressar-se en una 
determinada llengua també mostren dificultats encara més significatives en 
l’expressió escrita. 
 
- Els alumnes que llegeixen habitualment tenen un vocabulari més ampli que es 
reflecteix a la seva parla. 
 
-També hem observat que si preparem un text, per exemple instructiu, fent-ho 
primer a nivell oral (amb un joc de rol...) a l’hora d’escriure’l tenen més clares 
les diferents parts i utilitzen un vocabulari més tècnic... 
 
Per tots aquests motius i d’altres la nostra manera de treballar la llengua és 
integradora i global. 
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2.1.2.4. La literatura (Dimensió literària) 
 
La competència  literària, pròpiament específica de  l’àrea,  fa que  les nenes  i 
els nens puguin  comprendre millor  el món  que  els  envolta,  les altres 
persones i a si mateixos a través de la lectura d’obres de qualitat i del contacte 
amb  tot  tipus  de  construccions  de  la  cultura  tradicional.  L’accés  guiat   a 
aquestes obres facilita el desenvolupament de  l’hàbit  lector  i escriptor,  i fa 
que les  nenes  i  els  nens  descobreixin  el  plaer  per  la  lectura,  sàpiguen  
identificar estètiques  i  recursos,  i  apreciïn  textos  literaris  de  gèneres  
diversos  (poètic, narratiu  i  teatral),  i  també  d’altres  formes  estètiques  de  
la  cultura  que  ens envolta  de  tipus  tradicional  com  cançons,  refranys,  
dites  i  frases  fetes, endevinalles,  rodolins;  o més  actuals  com  videoclips  o  
ficcions  audiovisuals. 
 
Amb tot això les nenes i els nens van interioritzant els senyals de la cultura que 
els aniran precisant els criteris per ser més rigorosos en les seves valoracions i 
gustos  estètics,  amb  la  qual  cosa,  a  més  d’estimular  la  seva  creativitat,  
es desenvolupa el seu sentit crític. 
 
La nostra manera de potenciar la literatura i aconseguir lectors crítics és 
incloent dins el material didàctic de l’alumne llibres de lectura, fent lectures de 
diferents fonts a classe...i d’altres activitats que estan especificades en el punt 
2.4.5 d’aquest projecte. 
 
 
 

2.1.2.5. La llengua en les diferents àrees (Dimensió plurilingüe i 
intercultural) 
 
El claustre del nostre centre considera que el paper que juga la llengua i la 
comunicació en els processos d’aprenentatge i el fet que la base dels seus 
ensenyaments es situï en l'ús social de la llengua, fa  que  els  aprenentatges  
lingüístics  i  comunicatius  que  es  produeixen  en qualsevol  àrea,  amb    una  
bona  coordinació  docent,  es  puguin  aplicar  a l'aprenentatge  de  les  altres  
i,  alhora,  afavoreixin  la  competència  plurilingüe  i intercultural  de  l’alumnat.   
 
Les  activitats  de  les  àrees  lingüístiques  tenen, evidentment,  una  
importància  remarcable  en  el  desenvolupament  de  la competència  
comunicativa.  Cal  però  recordar  que  en  ser  una  competència transversal  
a  totes  les  àrees,  l’assoliment  dels  objectius  bàsics  dependrà  del 
tractament que  se’n  faci a  totes. El  coneixement  i  vivència de  la  cultura,  i  
de manera especial  la popular, en  totes  les seves manifestacions té en  la  
llengua una  de  les  seves  bases  i  ha  de  ser  a més  una  porta  oberta  que  
potenciï  el desenvolupament  de  la  competència  artística,  competència  que  
té  en  la dimensió literària un marc idoni i transcendental. 
 
Alhora les activitats relacionades amb aquesta competència també afavoreixen 
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la millora  de  les  competències metodològiques.  Els  processos  de  la  
llengua escrita, en concret, són una de les claus en la competència del 
tractament de la informació  i  l’ús  de  les  tecnologies  de  la  informació  i  la  
comunicació  per  a l’elaboració  de  coneixement.  La  lectura  i  l’escriptura  
d’informacions presentades  en  diferents  llengües  i  formats, aporta  una  
nova  dimensió  als  processos  de  tractament  de  la  informació. A  més,  la 
verbalització  i  les  interaccions  resulten  claus  en  el  desenvolupament  de  
la competència d’aprendre a aprendre, ja que regulen i orienten la pròpia 
activitat amb progressiva autonomia. 
 
Per tant, l’equip docent preveu els mecanismes adequats de seguiment i 
d’avaluació, per tal d’aconseguir un bon nivell d’expressió i comprensió en 
català, del qual es beneficiaran tota la resta d’àrees.  
 
 
 

2.1.2.6. Continuïtat i coherència entre cicles i nivells 
 
Per garantir la funció educativa que tenen tots els centres escolars és bàsic que 
l’equip docent disposi d’un espai per poder coordinar-se i consensuar els 
principis metodològics que han d’orientar l’ensenyament de les dimensions que 
marca el currículum, per acordar els usos lingüístics que s’han d’emprar i el seu 
ensenyament i per fer el traspàs de la informació sobre les característiques de 
l’alumnat i sobre els valors que es volen transmetre i treballar. 
 
El centre disposa de: 
 

• Documents que concreten aspectes metodològics i organitzatius 
(projecte educatiu, projecte lingüístic, Pla Lector, reglament de règim 
intern (NOFC), ...). Aquests documents s’han elaborat participativament i 
el professorat els aplica. 

• Programacions de les àrees  i criteris d’avaluació revisats conjuntament.  
• Protocols per fer el traspàs d’una promoció d’alumnes quan hi ha un 

canvi d’ensenyant, d’etapa o un canvi de cicle. 
• Sistemes de coordinació amb els centres de secundària que reben els 

nostres alumnes, tant pel traspàs d’informació de l’alumnat com 
d’aspectes metodològics. 

• Reunions de coordinació de nivell i  reunions de coordinació intercicles. 
El professorat s’organitza en equips per establir línies d’intervenció 
L’equip docent del centre disposa d’un espai per a poder coordinar-se i 
consensuar els principis metodològics que han d’orientar l’ensenyament 
de les dimensions que marca el currículum, per acordar els usos 
lingüístics que s’han d’emprar i el seu ensenyament i per fer el traspàs 
de la informació sobre les característiques de l’alumnat i sobre els valors 
que es volen transmetre i treballar. 
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2.1.2.7. Acollida de l’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la  
llengua vehicular. 

 
Tenim  elaborat el Pla d’acollida i integració de l’alumnat nouvingut (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), tot i que 
s’apliquen protocols d’actuació en relació a l’acollida inicial de l’alumnat que 
s’incorpora al centre.  
 
Un/a alumne/a nouvingut/da matriculat/da al centre s’ubica al grup classe 
corresponent a la seva edat. En casos excepcionals i valorats per l’EAP, poden 
ubicar-se en un nivell inferior a la seva edat. 
 
Posteriorment a la seva ubicació a l’aula ordinària, l’alumnat nouvingut és 
avaluat pel/per la mestre/a d’Educació Especial, conjuntament amb el/la tutor/a, 
per determinar en quin nivell d’aprenentatge de les àrees es troba (utilitzant la 
seva llengua natal).  
 
Un cop avaluat, la CAD definirà quin PI (pla individualitzat) se li realitzarà per a 
facilitar la seva integració i aprenentatge de la llengua. Aquest pla individualitzat 
definirà les necessitats de cada alumne/a, determinarà l’horari de l’alumne, les 
matèries adaptades a les seves necessitats, els professionals que l’atendrà, els 
criteris d’avaluació i els recursos utilitzats. A més s’especificaran els objectius 
que es plantegen per a què l’alumne arribi a assolir les competències bàsiques. 
 
És important la coordinació del/la  tutor/a i altres professionals que participen 
en la integració de l‘alumnat nouvingut.  
 
El centre no disposa d’aula d’acollida. 
 
 

2.1.2.8. Atenció a la diversitat 
 

Quan parlem de diversitat no ens referim simplement a l’alumnat nouvingut, ens 
referim també a la diversitat de necessitats i ritmes d’aprenentatge de l’alumnat 
en qualsevol moment del seu procés d’aprenentatge. 
 
El centre, amb la col·laboració dels serveis educatius (EAP), ha consolidat els 
mecanismes organitzatius, curriculars i pedagògics per atendre la diversitat de 
l’alumnat. Dins d’aquests mecanismes, es tenen en compte estratègies que fan 
referència a la participació de l’alumnat en el seu propi aprenentatge, a la 
col·laboració entre iguals i a l’ús de materials multinivells. 
 
La comissió d’atenció a la diversitat (CAD)  elabora  el Pla d’atenció a la 
diversitat (PAD) que ajudarà a identificar les necessitats dels alumnes, 
organitzar recursos i planificar el treball a realitzar referent a les competències 
bàsiques corresponents a cada nivell. 
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2.1.2.9 Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua 

 
El centre organitza de manera progressiva la programació curricular i 
l’avaluació en la potenciació de l’ús del català. En fa un seguiment, avaluant-ne 
el progrés i esmerçant-hi els recursos disponibles. 
 
El professorat també fomenta l’ús de la llengua dia a dia dins l’aula. Algunes 
activitats són: exposicions orals de treballs de recerca de qualsevol àrea, 
elaboració de murals, debats, converses, lectura expressiva de textos, 
elaboració d’escrits de diferents tipologies textuals... 
 
Les actuacions principals encaminades a dinamitzar l’ús oral i escrit del català 
en el centre vindran donades pel currículum; però es potenciaran altres de caire 
més global a nivell de centre com  participació en concursos i certàmens 
literaris, animació a la lectura, conta contes,...  
 
Mostra d’activitats que es realitzen per incentivar l’ús de la llengua: 
 
- La roda de contes a Ed. infantil.--- Al llarg del curs els alumnes de P.4  
hauran de preparar, amb ajuda del pares, un conte que haurà escollit de la 
biblioteca d’aula i que exposarà a la resta de companys.  
 
- Biblioteca escolar La Cuca ---- Hi ha un programa de dinamització de la 
biblioteca amb l’objectiu d’incentivar el plaer i el gust a la lectura. 
La comissió de treball formada per a mestres és l’encarregada de donar vida a 
la biblioteca, adquirint nous llibres, classificant i etiquetant, registrant al 
programa Epèrgam, mantenint la biblioteca ordenada i establint el servei de 
préstec de llibres en horari lectiu i fora de l’horari lectiu. A més a més 
s’encarreguen de dinamitzar la biblioteca amb diverses activitats en funció del 
nivell dels alumnes. 
 
Disposem d’un fons bibliogràfic divers i adaptat a l’edat dels nostres alumnes.  
S’ha establert un protocol d’ús de la biblioteca. Setmanalment tots els grups i 
nivells tenen destinada una hora de treball a la biblioteca destinada a fomentar 
la lectura i potenciar el gust a la mateixa a la vegada que es treballa la lectura 
eficaç (entonació, velocitat, comprensió, expressió, ...) 
 
-Biblioteca d’aula --- Cada grup-classe disposa d’un racó de  biblioteca d0aula 
amb l’objectiu de: 
 

- Potenciar la lectura a l’aula i a casa a través de l’intercanvi de llibres 
entre els alumnes d’un mateix grup o nivell. 
- Millorar la comprensió lectora. 
- Motivar els alumnes envers la lectura. 
- Donar importància al fet de llegir ( adonar-se’n que no és una activitat 
per omplir el temps quan acaben la feina). 
- Tenir cura dels llibres. 
- Entendre el funcionament d’una biblioteca amb les normes que 
comporta. 
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- Assolir fluïdesa lectora adequada a l’edat. 
- Millorar l’entonació i expressió lectora. 

 
 
- Visites formatives a la biblioteca municipal de Cambrils---  Al finalitzar el 
cicle l’alumnat realitza una visita a la biblioteca municipal amb l’objectiu de 
conèixer què és, com és i com s’organitza una biblioteca municipal. Les 
coordinadores de la biblioteca municipal estableixen les activitats a realitzar en 
la proposta formativa d’inici de curs que rep l’escola. L’animació a la lectura és 
un dels objectius de la biblioteca municipal. 
 
- Animació a la lectura--- El centre rep la visita d’animadors a la lectura i dels 
autors dels llibres que són recomanats a la lectura. Al cicle inicial es recomana 
la lectura d’un llibre en llengua catalana al llarg del curs, al cicle mitjà la lectura 
de dos llibres i a cicle superior es recomana la lectura d’un llibre per trimestre: 
un llibre de llengua catalana per al primer trimestre, un de llengua castellana 
per al segon trimestre i un llibre a escollir per l’alumne al tercer trimestre. En 
aquest cicle es fomenta la lectura utilitzant l’intercanvi de llibres en el mateix 
grup-classe o nivell.  
 
 -Concursos literaris – Cada nivell tria la possibilitat de participar en els 
concursos i/o certàmens referents a la llengua.  
 
-Padrins de lectura --- Els alumnes s’organitzen per parelles de diferents 
nivells per llegir.  
 
 
 

2.1.2.10. Avaluació del coneixement de la llengua 
 
El nostre centre segueix les orientacions en matèria d’avaluació que ens dóna 
el decret curricular. Així doncs, la nostra concepció de l’avaluació abandona la  
visió  de  l’avaluació  exclusivament sancionadora  dels  resultats  de  l’alumnat  
per  part  del  professorat,  i  passem  a concebre-la  fonamentalment  com  a  
activitat  comunicativa  que  regula  (i autoregula) els processos d’aprenentatge 
i ús de la llengua, a fi de potenciar el desenvolupament de la competència 
plurilingüe i l’assoliment de l’autonomia de l’aprenentatge.  
 
Els dispositius d’avaluació  són concebuts com a  activitat  conjunta  
(interactiva)  amb l’alumnat,  com  a  reflexió  sobre  els  processos  i  sobre  els  
resultats  de l’aprenentatge  lingüístic,  tot  precisant  les  pautes  i  els  criteris  
per  a  regular  el procés, per a valorar els obstacles que es presenten, i per a 
introduir-hi millores, o per  a  la valoració  del  resultat  final.   
 
Utilitzarem diferents  tipus d’avaluació (autoavaluació, heteroavaluació, 
coavaluació, individual, col·lectiva) i instruments (pautes d’avaluació, 
qüestionaris) per tal d’assegurar l’eficàcia educativa. 
 
Per a què aquest procés avaluatiu tingui èxit, intentem  que  l’alumnat sigui 
conscient de tot el procés revisant  i  reformulant  les  seves  produccions,  i  
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que aprengui a transferir el que ha après en altres situacions. Amb aquesta 
activitat cognitiva  i  metacognitiva  el  professorat,  mediador  i  assessor,  o  un  
grup d’alumnes  mitjançant  el  treball  cooperatiu,  poden  donar  a  l’alumnat  
el protagonisme  i  la  responsabilitat  del  seu  aprenentatge  ajudant-lo  a  
valorar  el propi treball i a decidir com millorar-lo. 
 
Atès, a més, que  l’objectiu de  l’ensenyament de  la  llengua és aconseguir que 
les nenes  i els nens esdevinguin persones plurilingües, promovem una 
avaluació que parteix de la  idea  que  hi  ha diferents graus de domini d’una 
llengua, i que cal tenir altres capacitats, com el canvi  de  llengües,  
desconegudes  en  una  persona  monolingüe.  En  aquesta avaluació  és molt  
important  que  l’alumnat  sigui  conscient  de  la  seva  situació plurilingüe i del 
fet que aquesta pot canviar. 
 
També pensem que tot el procés d’avaluació és una tasca col·laborativa i 
responsabilitat de tot  l’equip  del  professorat.  La  gestió  d’aquests  
procediments,  decisions  i implementacions,  l’ha  d’abordar  conjuntament  tot  
l’equip,  el  qual  haurà  de decidir  les mesures que  caldrà organitzar,  també 
en  conjunt, per a  facilitar  la millora de l’aprenentatge del seu alumnat. 
 
Finalment, per aconseguir una avaluació en tots els àmbits de la llengua, en el 
nostre centre estem treballant perquè s’avaluïn les competències relacionades 
amb la dimensió comunicativa i amb la dimensió literària en contextos 
comunicatius i de treball per tasques, sense prioritzar el moment de l’avaluació 
final. 
 
 

2.1.2.11. Materials didàctics. 
 
Al nostre centre tenim una sèrie de criteris explícits i compartits  a l’hora de 
seleccionar els llibres de text i per l’adaptació i/o creació de materials didàctics 
per atendre les necessitats d’aprenentatge i per als materials que  es 
consideren complementaris (diccionaris, textos reals, recursos audiovisuals...).  
 
L’elaboració de la seqüència didàctica per al tractament de la dimensió literària 
té molta continuïtat al llarg de tota l’etapa i s’apliquen propostes didàctiques 
compartides sobre quin ha de ser el tractament didàctic de la dimensió literària: 
 

� Coherència amb els materials didàctics entre nivells i cicles i entre les 
àrees: A l’hora de triar els llibres es té en compte la línia pedagògica del 
centre i mitjançant reunions entre els diferents nivells per tal que no hi 
hagin llacunes de continguts i segueixin la mateixa metodologia i 
seqüenciació dels continguts. 

 
� Els llibres de text han de treballar les quatre dimensions de la llengua: 

oral, comprensió, escrita, literària i plurilingüe i intercultural 
 

� Han de tenir un tractament globalitzat de la llengua. Relacionar les 
dimensions dins de cada tema i que, aspectes com la gramàtica, el lèxic 
i l’ortografia, no passin a ser tractats com a conceptes merament teòrics i 



                        

  Projecte Lingüístic de Centre 
 

 21

decontextualitzats sinó que enllacin i es dedueixin a partir de les lectures 
del tema. 

 
� Es busca també que els llibres de català i castellà siguin  

complementaris, o sigui, que tinguin el tractament del castellà com una 
segona llengua pel que fa  a les estructures lingüístiques comunes. 

 
�  El programa de reutilització de llibres de text i material didàctic permet 

reduir una despesa econòmica important a les famílies a la vegada que 
ajuda a una socialització del material.  

 
� S’adapta el material i llibres de text a les necessitats educatives 

especials de l’alumne. 
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2.2 – La llengua castellana 
 

 
2.2.1. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua castellana 
 

 
2.2.1.1 Introducció de la llengua castellana com a segona 

llengua. 
 

El centre, atesa la composició sociolingüística de l’alumnat, assegura una 
distribució coherent i progressiva del currículum de llengua castellana al llarg 
de l’etapa i estableix criteris que permeten reforçar i no repetir els continguts 
comuns que s’ha programat  fer-los en el currículum de llengua catalana. 
 
La llengua castellana s’introdueix al cicle inicial fomentant l’expressió oral. El 
materials i recursos utilitzats porten a un coneixement de la llengua castellana 
més adaptada al nivell dels alumnes. 
 
Les estructures comunes entre les llengües faciliten un intercanvi de continguts 
que evitarà una repetició dels mateixos. Aquells aspectes que es profunditzen a  
l’àrea de català no seran repetits per l’àrea de llengua castellana. Les 
estructures comunes poden ajudar a consolidar aspectes semblants entre 
llengües. 
 
 

2.2.1.2 Llengua oral (Dimensió oral) 
 
Davant l’estudi sociològic sobre la parla dels nostre entorn deduïm que una 
bona part del nostre alumnat s’expressa en llengua castellana fora del centre. 
En el centre s’expressen majoritàriament en llengua catalana. 
 
A nivell de centre es treballa la llengua oral en tots els cicles. A primer de cicle 
inicial es treballa bàsicament la llengua oral, per anar introduint la llengua 
escrita progressivament. En la resta de cicles es treballa la llengua en les 
diverses modalitats de textos orals (entrevista, conversa, dramatització, 
argumentació,...).  
 
 

2.2.1.3 Llengua escrita (Dimensió expressió i comprensió 
escrita) 
 

L’ensenyament de la llengua escrita ha de tenir com a objectiu aconseguir al 
final de l’ensenyament obligatori formar lectors i escriptors competents. Per 
aconseguir aquest objectiu s’aplicaran les orientacions del currículum i es 
planificaran activitats de lectura i escriptura que tinguin en compte les 
necessitats comunicatives i acadèmiques que té l’alumnat en els diversos 
nivells. 
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Es segueix l’enfocament metodològic que dóna el currículum. Hi ha un 
plantejament global sobre l’ensenyament de la lectura i escriptura. Les activitats 
que es proposen estan seqüenciades en funció del procés d’ensenyament i es 
treballa molt coordinadament amb el professor de llengua catalana.  
Sempre i quan l’organització de centre ho permeti serà el propi tutor qui 
realitzarà les dues àrees lingüístiques (català i castellà) al mateix grup classe 
per evitar repeticions i/o llacunes. 
 
 

2.2.1.4 Activitats d’ús 
 

La llengua castellana s’utilitza molt fora de l’aula de forma espontània i natural. 
Per aquest motiu no són gaires les actuacions que es realitzen en aquesta 
llengua ja que d’altra manera dominaria totalment l’ús lingüístic del centre i 
passaria a ser llengua vehicular i dominant. Però sí que puntualment hi ha 
algunes activitats on s’utilitza un nivell de llengua castellana correcte com ara 
en certes projeccions i activitats TAC. 
 
 

2.2.1.5 Castellà a les àrees no lingüístiques 
 
El centre imparteix la llengua castellana en les hores que el currículum 
estableix i no fa cap bloc de continguts en castellà.  
 

 
2.2.1.6 Alumnat nouvingut 

 
En una primera fase, se li assegurarà un nivell bàsic de llengua catalana. 
Posteriorment s’iniciarà l’ensenyament de la llengua castellana.  
Degut al context sociolingüístic els alumnes nouvinguts que no tenen cap de les 
dues llengües oficials acaben parlant la llengua castellana com a llengua d’ús 
social molt abans que la llengua catalana, la qual utilitzen només en el context 
escolar, és per això que cal reforçar la llengua catalana a tots els nivells, 
clarament en desavantatge respecte a la castellana. 
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2.3 – Altres llengües 
 
 

2.3.1 Llengües estrangeres. Llengua anglesa com a tercera 
llengua. 

 
Com a tercera llengua d’aprenentatge tenim la llengua anglesa. S’implanta a 
Ed. Infantil (P.4) de manera oral. S’introdueix la llengua anglesa a partir de 
centres d’interès molt propers a l’alumne. S’utilitza un material bàsic per 
reforçar el vocabulari treballat. 
És a cicle inicial on es treballen més les estructures de la llengua sense deixar 
de donar importància a l’expressió oral . Es continuarà en els altres cicles 
ampliant coneixements i aprofundint en la comprensió i l’expressió oral i escrita. 
 

2.3.1.1 Estratègies generals per a l’assoliment de l’objectiu de 
l’etapa. 

 
Els objectius generals de l’etapa de primària que fa referència a les llengües 
són: 
 

� Conèixer i utilitzar de manera apropiada tant la llengua catalana, com la 
llengua castellana i, si escau l’aranès, així com una llengua estrangera, i 
desenvolupar hàbits de lectura. 

� Aplicar, en contextos diversos, els diferents coneixements adquirits i els 
recursos propis, a fi de resoldre de manera creativa problemes, 
situacions personals i necessitats de la vida quotidiana. 

 
Per tant els alumnes al finalitzar l’etapa hauran de ser capaços de comprendre 
missatges orals en llengua estrangera sobre temes relacionats amb els 
interessos dels alumnes, els dels altres i els del món que els envolta. 
  
 

2.3.1.1.1 Desplegament del currículum. 
 

Assegurar una competència comunicativa acceptable dels alumnes en 
una altra llengua no oficial d'aquesta comunitat (l'anglès), en haver acabat 
l'ensenyament primari. 

Els professors de llengua estrangera (anglès) dissenyen actuacions 
d’aprenentatge globals adaptant el material i les estratègies de motivació a 
cada grup atenent principalment a la gran diversitat de l’alumnat i es desdobla 
el grup en una de les sessions. S’observa la necessitat de desdoblar tots els 
grups per un millor aprofitament dels aprenentatges. No sempre es pot 
permetre aquests tipus d’organització. 
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2.3.1.1.2  Metodologia. 

 
L’aprenentatge d’aquesta llengua es realitzarà des d’un enfocament 

comunicatiu, participatiu i molt gradual, anant de la comprensió i expressió oral 
a la comprensió i expressió escrita. 
Ens centrarem en el missatge, en què el que diem tingui interès per l’alumne i 
capti la seva atenció. A més es crearà una atmosfera de cooperació a la classe 
amb el treball en grup o parelles, demanant la tanda, parant atenció, etc.  
 
Afavorirem la presa de consciència dels seus propis avenços. Donarem a 
l’alumne material lingüístic suficient amb divers suport perquè pugui elaborar 
les seves frases. Per això cal presentar les frases i les paraules en situacions 
contextualitzades i aplicar-les després a diferents contextos lingüístics i 
situacions. 
 
 

2.3.1.1.3 Materials didàctics per a l’aprenentatge de la 
llengua estrangera. 

 
Podem classificar els materials curriculars en 4 tipus: 
 

1. Aquells que els alumnes hi participen directament, com ara converses, 
accions, jocs de rol,... 

2. Aquells que tenen una observació directa per part de l’alumne, com per 
exemple aquells que utilitza la mestra quan explica alguna cosa o quan 
han d’observar. 

3. Materials audiovisuals com ara, pel·lícules, CDs, murals, TIC. 
4. Els gràfics: flashcards, imatges del conte... 

 
A l’aula utilitzarem tots els diferents materials fent una varietat d’activitats. 
Podem trobar: flashcards per treballar el vocabulari, contes, ordinadors, fitxes, 
llibres de text. 
 
La mestra compta amb el llibre de text del curs, d’un quadern d’activitats, d’un 
CD amb les cançons i també de la guia didàctica. 
 
L’alumne, com la mestra, compta amb el suport del llibre de text i del quadern 
d’activitats.  
 
A més a més, a l’aula es disposa d’un recull de contes en llengua anglesa.  
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2.3.1.1.4 Recursos tecnològics per a l’aprenentatge de 
la llengua estrangera. 

 
L’ús dels recursos informàtics a l’àrea d’anglès servirà a l’alumnat per 

treballar els tòpics que es treballen en els llibres de text en el context de les 
noves tecnologies.  
 
Els recursos TAC es fan servir tan per atendre a la diversitat, com per a millorar 
les competències d’ús del llenguatge oral i escrit.  
 

2.3.1.1.5 L’ús de la llengua estrangera a l’aula. 
 
Al centre només hi ha interaccions formals en llengua anglesa a l’aula i 
esporàdicament informals en alguns tipus d’activitats promoguda des de l’aula 
d’anglès i en situacions informals.  
 
Cada curs s’organitza una anada al teatre (o es realitza al mateix centre) on 
l’obra és de parla anglesa. Hi participen alumnes dels diferents cicles. 
Des del taller d’expressió oral en llengua anglesa es potencien activitats en 
aquesta llengua, com per exemple: representacions teatrals, participació en 
festivals de fi de curs, participació en concursos, participació en programes 
televisius,... 
 
 

2.3.1.2.  Estratègies d’ampliació de l’oferta de llengües 
estrangeres. 

 
2.3.1.2.1  Avançament de l’aprenentatge de la llengua 
estrangera. 

 
Els alumnes inicien l'aprenentatge d'una primera llengua estrangera a P4 

de forma oral i lúdica. Considerant que a Cicle Inicial encara serà de tipus oral 
en un començament, per anar introduint els aspectes escrits de forma gradual 
al llarg de tota la primària. 

Per a la millora de l’expressió oral en llengua anglesa s’estableix a Cicle 
mitjà i cicle superior el Taller d’expressió oral en llengua anglesa (TEO) 
 
 

2.3.1.2.2  Aprenentatge integrat de continguts i llengua 
estrangera (AICLE) 

 
A partir del present curs,  l’àrea del coneixement del medi natural es realitzarà 
en llengua anglesa seguint el següent criteri: 
 
C. Inicial --- Es realitzarà una unitat trimestral en llengua anglesa. 
C. mitjà i c. superior- Es realitzaran dues unitats trimestrals en llengua anglesa 
en previsió de realitzar-ne tres en cursos posteriors.  
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Els mestres que impartiran l’àrea se’ls requerirà el nivell de B-2 de llengua 
anglesa i haver realitzat la formació AICLE nivell 1 i 2. 
 
Els mestres especialistes en llengua anglesa que impartiran el coneixement del 
medi natural (Science) formaran una comissió de treball per planificar la 
metodologia de treball i l’avaluació de l’àrea.  
 
La metodologia a emprar serà activa i participativa, seguint la línia pedagògica 
del centre, procurant que es desenvolupin de manera òptima els aspectes 
positius de l’alumne: la iniciativa, la creativitat, l’esperit crític, la socialització, la 
tolerància, ... 
 
 

2.3.1.3 Projectes i programes plurilingües. 
 
Curs 07-10—Pla experimental de llengües estrangeres (PELLE) 
Curs 09-11--- Participació Programa Comenius 
Curs 12-14 --- Participació programa Comenius 
 
Anualment es presenta sol·licitud per a un tercer programa Comenius. 
També es sol·licita auxiliar de conversa. 
Intercanvi d’experiències amb altres centres de països europeus per a la millora 
de la llengua anglesa  
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2.4 Organització i gestió  

 

2.4.1 Organització dels usos lingüístics 
  
2.4.1.1 Llengua del centre 
 

La llengua vehicular del centre és la llengua catalana. S’utilitzarà aquesta 
llengua en els rètols, cartells i/o decoració del centre sempre i quan no sigui un 
treball específic de l’àrea de llengua castellana o llengua anglesa. 
 

2.4.1.2 Documents de centre 
 
El centre està en constant elaboració, actualització i revisió dels documents de 
centre: PEC, PL, NOFC, PAD,... i informa al conjunt de la comunitat educativa 
dels canvis que provoquen modificació. 
La llengua utilitzada en la seva elaboració és el català. 
 

2.4.1.3 Ús no sexista del llenguatge 
 
En els documents de centre es té en compte els criteris d’utilització d’un 
llenguatge no sexista ni androcèntric. El centre treballa aquest valor a nivell 
transversal.  

 
2.4.1.4 Comunicació externa 

 
El centre realitza tota la documentació en català (documents interns i externs). 
S’atenen les peticions personalitzades en castellà de les famílies (oferint un 
document bilingüe). Quan és necessari es tenen en compte les altres llengües 
estrangeres de les famílies i s’ofereix traducció. 
 

2.4.1.5 Llengua de relació amb les famílies 
 
La totalitat del professorat s’adreça en llengua catalana a les famílies però quan 
es troben amb la dificultat de la comprensió i del domini de la llengua per part 
de la família es comunica en llengua castellana. 
Si la família és immigrant i parla una llengua de la qual el professional 
desconeix el seu ús es sol·licitarà ajut a un traductor i/o mediador. 
 

 
2.4.1.6 Educació no formal 

 
  2.4.1.6.1 Serveis d’educació no formal 

 
El centre preveu de manera efectiva que, en l’organització i la realització de 
serveis d’educació no formal al centre (servei acollida, menjador,...) els adults 
responsables s’adrecin sempre en català a l’alumnat en qualsevol situació, 
vetllant per tal que la comunicació de l’alumnat sigui també en català. 
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  2.4.1.6.2 Activitats extraescolars 

 
El centre preveu de manera efectiva que, en l’organització i la realització de les 
activitats extraescolars, els adults responsables s’adrecin  en català a l’alumnat 
en qualsevol situació, vetllant per tal que la comunicació de l’alumnat sigui 
també en català. Es respectarà l’ús de la llengua anglesa i/o llengua castellana 
si el professional imparteix aquestes tallers de reforç i/o ampliació d’aquestes 
àrees amb els alumnes. 
 
 

2.4.1.6.3 Contractació d’activitats extraescolars a les 
empreses 
 

És l’AMPA qui contracta les activitats extraescolars i els professionals que les 
imparteixen. El centre vetllarà perquè en la contractació d’activitats 
extraescolars les empreses i els professionals facin ús del català. 

 
 
 

  2.4.1.7 Llengua i entorn 
 
El centre participa del Pla Educatiu de Ciutat (PEC) per tal de treballar 
conjuntament amb les administracions públiques i amb les entitats i garantir 
una continuïtat i coherència educativa envers l’ús de la llengua catalana, la 
interculturalitat i la cohesió social. 
 
 
 

2.4.2 Plurilingüisme al centre educatiu. Actituds lingüístiques 
 
Segons la Declaració Universal de Drets Lingüístics, tothom té dret a ésser 
reconegut com a membre d’una comunitat lingüística i, si s’estableix en el 
territori d’una altra, té dret i el deure de mantenir-hi una relació d’integració. Per 
aquest  motiu, el centre educatiu ha de tenir en compte la diversitat lingüística 
de l’alumnat i aprofitar-la, tant  per afavorir l’autoestima com per enriquir el 
currículum i les activitats ordinàries del centre. 
 
El centre disposa de material específic sobre la diversitat lingüística, 
interculturalitat i resolució de conflictes que es treballa habitualment a la tutoria i 
el té en compte la major part del professorat en les seves activitats docents.  
 
El treball de les emocions ha estat un projecte iniciat aquest curs i que ajuda a 
resoldre situacions de conflicte entre els alumnes degut a la diversitat, 
interculturalitat o inclús per la manca d’acceptació entre iguals. Hi ha un grup 
de professionals que participen d’un assessorament sobre l’aprenentatge de les 
emocions i assessoren a la resta de mestres per portar-lo a terme amb els 
alumnes. 
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2.4.3 Alumnat nouvingut  
 

El centre disposa d’un Pla d’acollida i integració de  per  l’alumnat nouvingut. 
 
 
2.4.4 Organització de la programació curricular 
 

  2.4.4.1 Coordinació cicles i nivells 
 
En l’horari del/la mestre/a s’estableix una coordinació de nivell i una de cicle 
pensades per organitzar i programar el currículum corresponent sota la 
supervisió de l’equip directiu, el qual vetlla pel compliment del projecte 
educatiu, projecte lingüístic,... 
 
  2.4.4.2 Estructures lingüístiques comunes  
 
Les estructures lingüístiques comunes impliquen que aquells continguts i 
aquelles estructures  que es consideren comunes a les dues llengües (català i 
castellà) sempre s’hauran de concretar a través de la llengua catalana i seran 
punt de referència per l’altra llengua. Els continguts de llengua catalana i els 
d’estructures lingüístiques comunes han de formar part d’una única 
programació. 
 
Quan s’inicia la sistematització de la llengua castellana, els alumnes ja en 
tenen coneixement o ja en posseeixen un cert domini, en conseqüència no s’ha 
de tractar com si fos desconeguda, és més adequat parlar de tractament 
acadèmic o bé de sistematització. En llengua castellana serà necessari atendre 
molt particularment els continguts que podríem anomenar diferencials i/o 
específic d’aquesta llengua en relació a la llengua catalana. 
 
L’acord del tractament de llengües i de les estructures lingüístiques comunes 
involucra tots els professors de l’àrea de llengua, tot considerant els principis 
bàsics de la seva metodologia: evitar repetició de continguts, evitar l’anticipació 
d’aprenentatges i atendre l’especificitat dels continguts.  
 
El centre ha pres la decisió de treballar les estratègies lingüístiques comunes 
amb material que les té en compte (una mateixa línea editorial), així com el fet 
del tractament de la llengua catalana com a primera llengua d’aprenentatge.  
 
 
  

2.4.5   Pla de lectura de centre (PLC) 

 

El centre ha elaborat el seu propi Pla de lectura de centre (PLC), que recull tot 
el concepte de desenvolupament de l’hàbit  de la lectura: gust per la lectura i 
capacitació informacional, atenent la diversitat sociolingüística amb el català 
com a llengua vehicular i d’aprenentatge.  
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El pla de lectura de centre o Pla lector inclou un conjunt d’activitats 
temporalitzades i adaptades als diferents nivells per fomentar la lectura entre 
els nostres alumnes (annex 1) 
 
Les activitats estan seqüenciades pels diferents cicles i adaptades al nivell 
d’aprenentatge de la lecto-escriptura dels alumnes. 
 
 Pel que fa a la llengua s’ha tingut en compte la incorporació al fons bibliotecari 
de documents escrits en les altres llengües curriculars. 
 
 

2.4.6  Projecció del centre 

 

  2.4.6.1 Pàgina web del centre 

La pàgina web és un recurs compartit i usat per tota la comunitat educativa i 
s’han establert els mecanismes per actualitzar-la constantment. Hi ha un criteri 
clar de l’ús de la llengua catalana i de les altres llengües presents al centre. 
 

  2.4.6.2 La revista 

Anualment es publica internament una revista escolar on es recullen les 
activitats més rellevants de cada nivell al llarg del curs. La revista pren el nom 
de Castell Blau i s’utilitzen les tres llengües depenent del grup i nivell. 
 

  2.4.6.3 Exposicions 

Sovint s’organitzen exposicions al centre on la llengua vehicular és el català 
deixant lloc, també, als treballs realitzats amb altres llengües. 
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3. Concreció operativa del projecte  

3.1 Objectius i actuacions 
 

Objectius Actuacions Responsables Temporalització Indicadors 
Vetllar i potenciar l’ús del 
català com a llengua vehicular 
i d’ús social 
 

Donar a conèixer el PL a tota la comunitat 
educativa. 

Equip directiu 
Comissió tractament 
de les llengües 

Tot el curs Observació diària 

Vetllar i potenciar l’ús del 
català com a llengua 
d’aprenentatge 

Donar a conèixer el PL al claustre i consell 
escolar 
 

Comissió tractament 
de les llengües  
Ass. LIC 
Claustre 

Tot el curs Sessions 
d’avaluació. 

Realitzar activitats on la llengua catalana 
sigui la llengua d’aprenentatge (teatre, 
sortides,...) 
 

Comissió tractament 
de les llengües 
Ass. LIC 
Claustre 

Tot el curs Sessions 
d’avaluació. 

Definir  i programar les 
estructures lingüístiques en 
cada nivell de l’etapa d’ed. 
primària 

Determinar quins continguts comuns a les 
àrees lingüístiques es realitzaran en llengua 
catalana. 

Equip de cicle 
Equip directiu 
Ass. LIC 

Primer trimestre Reunions de cicle 

Vetllar i potenciar el seu ús en 
les activitats extraescolars i en 
l’educació no formal 

Donar a conèixer el PL als monitors, 
educadors,  responsables de les activitats,... 
 

Equip directiu 
Coordinadora 
d’activitats. 

Tot el curs Sessions de 
seguiment de les 
activitats. 

Aprovar el pla d’acollida i 
posada en funcionament 

Posar en funcionament el Pla d’Acollida i 
integració. 
 

Equip directiu 
Tutor/a d’AA 

3r. trimestre Sessions 
d’avaluació. 

Fer seguiment del Pla de 
lectura de centre 

Programar activitats per tal de fomentar el 
gust a la lectura tal com s’especifica en el 
projecte de dinamització a la biblioteca com a 
eix vertebrador del PLC 
 

Comissió de 
biblioteca 
 

Tot el curs Reunió comissió 
d’avaluació 

Actualitzar i potenciar la pàg. 
Web. 
 

Donar a conèixer els continguts de la pàg. 
web a la comunitat educativa 

Comissió 
d’informàtica 

Tot el curs Reunió comissió 
d’informàtica 
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3.2 Delimitació horària de les àrees lingüístiques 
 
 
Decret 119/2015, de 23 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària. Annex 4 
estableix l’horari mínim i global de l’etapa de cada àrea lingüística 
 

Àrea de llengua i literatura catalana  i castellana   ----- 1050 hores 
Àrea de llengua i literatura anglesa  ---    420 hores 
 

La distribució de les hores lectives curriculars entre les diferents àrees és competència dels centres i ha de garantir la 
distribució mínima al llarg de l'etapa. 
 
En el cas d'àmbits amb més d'una àrea de coneixement, la distribució de les hores curriculars assignades ha de garantir 
el tractament dels continguts curriculars de manera equitativa i l'assoliment de les competències associades a cadascuna 
de les  àrees. 

 
 
 
Delimitació curricular de l'àmbit lingüístic tenint en compte el decret 119/2015, 23 de juny de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Àmbit 

 
Àrea de coneixement 

Hores setmanals per curs 

1r. 2n. 3r. 4t. 5è 6è 

Lingüístic Llengua catalana i literatura 4 4 3,5 3,5 3,5 3,5 

Llengua castellana i literatura 3 3 3 3 3 3 

Ll. estrangera (anglès) 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 
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ÀMBITS ÀREES DE 
CONEIXEMENT 

Hores 
mínimes 

etapa 

Hores  

lliure 

disposició 

Hores setmanals d’Etapa Hores setmanals per curs 

Hores 

mínimes 

Hores 

lliures 
Totals 1r 2n 3r 4t 5e 6e 

Àmbit lingüístic Llengua catalana i 
literatura   

525 + 245 15 7 22 4 (2,5 + 1,5) 4(2,5 + 1,5) 3,5(2,5 + 1) 3,5(2,5 + 1) 3,5(2,5 + 1) 3,5(2,5 + 1) 

Llengua castellana i 
literatura 

525 + 105 15 3 18 3 (2,5 + 0,5) 3(2,5 + 0,5) 3(2,5 + 0,5) 3(2,5 + 0,5) 3(2,5 + 0,5) 3(2,5 + 0,5) 

Llengua estrangera 420 + 70 12 2 14 2 2 2,5(2 + 0,5) 2,5(2 + 0,5) 2,5 (2 + 0,5) 2,5 (2 + 0,5) 
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RECURSOS: 

WEBGRAFIA  

A continuació presentem un llistat de webs on trobem bons recursos per 
complementar el treball de la llengua que fem a l’aula, d’altres que pot 
utilitzar el mestre com a material de consulta, d’altres que ens donen 
orientacions de cara a la introducció de la llengua catalana per nouvinguts, 
d’altres que hi ha activitats per atendre la diversitat, etc. 

http://clic.xtec.cat/qv_web/ca/index.htm 

http://www.xtec.net/sgfp/crp/recursos/banc/lectura/llicencies.htm: llicències 
d’estudis relacionades amb la lectura, la literatura, la biblioteca... 

http://www.xtec.cat/lic/ 

http://jverdaguer.org  

http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/totes_mud.htm 

http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/totes_mud.htm 

http://www.edu365.cat/eso/acollida/index.htm 

http://www.edu365.cat/eso/acollida/index.htm 

http://www.xtec.cat/~bpalau2/ 

http://www.xtec.cat/~cbarba1/ 

http://www.xtec.cat/trobada/ 

http://www.xtec.cat/~rherrer6/ 

http://www.xtec.cat/coordinalic/ 

http://www.xtec.cat/~scollado/ 
 
http://www.xtec.es/satis/ra/raco1.htm. Tot tipus de contes. 
 
http://traductor.edu365.com/ Traductors. 
 
http://www.edu365.com/escriptori/index.htm accés a l’enciclopèdia 
catalana des de l’Edu i també al Dídac. 
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http://tradu.scig.uniovi.es/conjuga.html la Universitat d’Oviedo ofereix per 
a la llengua castellana eines d’interès com: conjugacions verbals, 
lematitzacions, diccionari de sinònims i antònims, traductors de pàgines 
web... 
El Diccionari català - valencià - balear reuneix lèxic propi de la llengua 
literària, dialectal, antiga i moderna. Com a singularitat, s'hi troben 
etimologies de molts mots i la seva transcripció fonètica. Escolarment el 
seu ús es recomana per a final de l'ESO i al batxillerat. 
 
Diccionaris i vocabularis de la web del Consorci per a la 
Normalització Lingüística: contenen llistes de lèxics per 
especialitats: pastisseria, fusteria, esports, informàtica, etc. 
 
http://www.cpnl.org/recursos/rec013.htm 

 
 

Diccionaris i vocabularis de la web del Consorci per a la 
Normalització Lingüística: contenen llistes de lèxics per 
especialitats: pastisseria, fusteria, esports, informàtica, etc. 
http://www.cpnl.org/recursos/rec013.htm 

 
 

Diccionario de la Lengua Española de la RAE és un diccionari 
normatiu. Els americanismes ja hi estan incorporats. S'hi mostra 
la conjugació dels verbs. Escolarment és d'ús per a alumnes de 
segon cicle d'ESO i batxillerat. 
http://buscon.rae.es/diccionario/drae.htm 

 
El portal edu365.com ofereix, per a la llengua catalana, una eina que 
permet accedir als verbs conjugats.  
http://www.edu365.com/primaria/muds/catala/conjugacio.htm 
http://www.edu365.com/eso/muds/catala/conjugacio.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        

  Projecte Lingüístic de Centre 
 

 37

 
  NORMATIVA 
 

La primera referència normativa al PL data de juny de 1993, en la 
resolució que donava instruccions d’organització i funcionament dels 
centres docents públics (i privats), on es deia: “el projecte lingüístic serà 
l’element del projecte educatiu que recollirà els aspectes relatius a 
l’ensenyament i a l’ús de les llengües en el centre”. 
 
De fet, es tractava de la confluència de dos processos. Un que es basava en 
l’autonomia dels centres (que provenia de la Llei Orgànica del Dret a 
l'Educació –LODE. Llei 8/1985– i de la Llei Orgànica d'Ordenació General 
del Sistema Educatiu–LOGSE. Llei 1/1990) i un altre que provenia del 
desenvolupament de la normativa lingüística a Catalunya, tant la 
general (Llei 7/1983, de normalització lingüística i la posterior Llei 1/1998, 
de política lingüística) com la pròpia del sistema educatiu (Decret 
362/1983, sobre l’aplicació de la Llei 7/1982 a l’àmbit de l’ensenyament no 
universitari; així com tots els decrets d’ordenació curricular que es van fer 
als diversos nivells educatius a la dècada dels 90). 

 
 

UN NOU MARC NORMATIU 
 

Reial decret 1513/2006 de 7 de desembre, mitjançant el qual 
s’estableixen els ensenyaments mínims de l’educació primària 

 
“De acuerdo con lo establecido en el artículo 6.3 de la Ley Orgánica de 
Educación, las comunidades autónomas que tengan lengua cooficial dispondrán 
para la organización de las enseñanzas de dicha lengua del 10% del horario 
escolar total que se deriva de este anexo, no pudiendo detraer de una área una 
cifra superior a 35 horas. 
Las administraciones educativas podrán adaptar el horario de las enseñanzas en 
el primer ciclo de la educación primaria para grupos de alumnos que participen 
en programas lingüísticos específicos para el aprendizaje de la lengua cooficial, 
sin perjuicio del cumplimiento del número de horas señaladas por cada área en 
el conjunto de la etapa, y respetando los objetivos y contenidos que con carácter 
de mínimos se establecen en el Anexo III. 
Los contenidos referidos a estructuras lingüísticas que puedan ser compartidos 
por varias lenguas en un mismo ciclo podrán impartirse de manera conjunta. En 
este caso, si la lengua de enseñanza de estas estructuras comunes fuera 
diferente del castellano, deberá garantizarse que el alumnado recibe enseñanzas 
de lengua y literatura castellana o en lengua castellana en un número de horas 
no inferior al que corresponda al área en aplicación de los criterios anteriores.” 

 
 

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: 
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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 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. 
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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. 

 
 
 

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. 

 
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. 

 
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. 

 
El paràgraf segon de la disposició transitòria de l’Ordre esmentada preveu que el 
projecte lingüístic que deriva del decret 142/2007, que ha d’elaborar cada centre 
com a part del projecte educatiu, ha d’estar formulat i autoritzat abans del 30 
d’abril de 2008. 
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Ordre EDU/134/2008, de 20 de març de 2008, per la qual es modifica la 
disposició transitòria de l’Ordre 221/2007, de 29 de juny, per la qual 
s’estableixen els principis generals que s’han de tenir en compte per 
l’aplicació de l’article 4.4 del decret 142/2007, 26 de juny, pel qual 
s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària. 

 
La complexitat i l’abast de l’autorització del projecte lingüístic que afecta la 
totalitat de centres públics i privats de Catalunya que imparteixen l’etapa 
d’educació primària fa necessària l’ampliació del termini per a l’elaboració i 
autorització del projecte lingüístic. Per tot això, ordeno: 
 
Article únic 

 
Modificar el paràgraf segon de la disposició transitòria de l’Ordre EDU221/2007, 
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, de 216 de juny, 
pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària, en el 
sentit d’ampliar el termini per a la formulació i autorització del projecte lingüístic 
que deriva del Decret 142/2007 fins el 30 de juny 2008. 
 
 

 
D’acord amb l’Ordre EDU/275/2008, del 3 de juny de 2008, per la qual es 
modifica  l’ordre EDU/134/2008, de 20 de març estableix:  

 
Article únic  

 
Estableix el termini per a la formulació i autorització del projecte lingüístic que 
deriva del decret 142/2007, 26 de juny, i establir que el projecte lingüístic 
esmentat, per aquells centres que no ho puguin fer abans del 30 de juny de 2008, 
pot ser formulat i autoritzat, de forma improrrogable, durant el curs 2008-2009. 

 
 

Altres referències normatives per a l’elaboració del Projecte Lingüístic són :  
 
                     -L’Estatut d’autonomia de Catalunya, els articles 6.1 i 6.2. 
                     -El Pla per a la llengua i cohesió social de 2004. 
                     -Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. 
 
 
 

Decret 119/2015, de 23 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels 
ensenyaments de l'educació primària. 
 
Article 4 Règim lingüístic 
 
1. El règim lingüístic de l'educació primària es regeix pels principis 
establerts al títol II de la Llei d'educació i per les disposicions 
reglamentàries de desplegament. 
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2. Els centres estableixen en el projecte lingüístic, que s'ha de concretar a 
partir de la realitat sociolingüística de l'entorn, els criteris per a 
l'ensenyament i aprenentatge de les llengües i per al seu tractament i ús, 
els criteris per a la implementació d'estratègies orientades a l'adquisició de 
la competència plurilingüe dels alumnes, les mesures per fomentar l'estudi 
de les llengües no curriculars i d'altres cultures presents en la comunitat 
educativa i els criteris per a l'acollida personalitzada de l'alumnat 
nouvingut. 
 
3.- En acabar l'ensenyament obligatori, el sistema educatiu de Catalunya 
ha de garantir que tots els alumnes, independentment del seu origen 
lingüístic familiar, tingui ple domini de les llengües oficials i el coneixement 
de, com a mínim, una llengua estrangera amb l'objectiu que assoleixin les 
competències bàsiques que estableixen en el Marc europeu comú de 
referència per a les llengües. Els centres podran oferir opcionalment, la 
introducció d'una segona llengua estrangera. 
 
4.- La implantació d'estratègies educatives d'immersió lingüística s'ha 
d'ajustar al que estableix la Llei d'educació. 
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