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0. Introducció 
  

0.1. Presentació del document 
 

El PLC s’ha d’entendre com un procés de reflexió del tractament de les diverses llengües que, a 
nivells diferents, hi ha en un centre educatiu. El Projecte Lingüístic forma part del Projecte Educatiu 
i ha de tenir present tant el marc legal com la diagnosi de la realitat del centre i ha de definir-se en 
aquests grans temes: el paper de la llengua vehicular, el tractament de les llengües curriculars i els 
aspectes d’organització i de gestió que tinguin repercussions lingüístiques. 
Els principis expressats en el PLC s’han de desenvolupar en la resta de documents de gestió del 
centre i s’ha de concretar en el pla anual. 

 
 
1. Context sociolingüístic 
  

1.1. Alumnat 
 

Tot i que la nostra Escola acull un nombre important d’alumnat estranger oficial (36%), el cert és 
que compta amb un percentatge d’alumnat nouvingut més ample. Només el 34% de l’alumnat té 
com llengua familiar el català. De la resta, (66%), el 44% té el castellà com llengua familiar. En el 
22% restant, la parla familiar és “estrangera”: l’anglès, l'àrab, l’armeni, el francès, el bengalí, l’hindi, 
l’holandès, el nepalès, el polonès, el portuguès, el romanès, el rus, l’urdu i el xinès. Costa que la 
llengua d’ús entre l’alumnat sigui el català. La competència comunicativa de l’alumnat a final de 
l’etapa està lligada al moment que hagi començat l’escolaritat.  
 
1.2. Entorn 
 
L'entorn de la nostra Escola permet escoltar i poder parlar tant en català com en castellà, tot i que 
domini, preferentment, la comunicació en aquesta segona llengua. Malgrat que hi ha espais 
d'aprenentatge de la llengua catalana com ludoteques, esplais, cursets de català, etc., les nostres 
famílies, en general, no solen portar els seus fills/es a fer activitats en aquests llocs.  

  
 
2.1. La llengua catalana, llengua vehicular i d'aprenentatge 
  

2.1.1. La llengua, vehicle de comunicació i de convivència  
 

2.1.1.1. El català, vehicle de comunicació 
 
El català és utilitzat en totes les activitats d' ensenyament/aprenentatge, excepte a les 
hores d'anglès i de castellà. Tot i això, a una part important de l'alumnat li costa utilitzar-lo 
de manera natural dins l'aula i sobretot a l'hora de l'esbarjo. El professorat posa especial 
cura per animar a parlar en català. S'ha de dir, també, que alumnes estrangers 
hispanoparlants de Cicle Superior fan veritables esforços per poder expressar-se en català 
durant les classes. 
 
 
2.1.1.2. El català, eina de convivència 
 
A la nostra Escola el català és utilitzat en tots els àmbits de convivència i és la llengua de 
comunicació quotidiana al Centre. Tot i això, amb moltes de les famílies no es pot portar a 
terme una conversa professional (entrevista pedagògica, informacions d'activitats... ) 
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només en català. A més a més, en el nostre Col·legi es dóna un alt índex de mobilitat. 
Contínuament rebem nouvinguts, fins i tot s'han de demanar intèrprets per a poder-nos 
entendre amb algunes famílies. 

 
 

2.1.2. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana 
 

2.1.2.1. Programa d’immersió lingüística  
 
A finals del mes de gener una representació del Claustre de Professors/es (Cap d'estudis, 
Coordinadora d'Educació Infantil, Tutora de Cicle Inicial-1 i Tutora d'Aula d'Acollida) ha 
començat el curs d'actualització del programa d'immersió lingüística. Aquesta representació 
del Claustre s'encarregarà de fer el traspàs de la informació a la resta de professorat i, així, 
poder millorar l`ús, la metodologia, l’actitud i el domini del català en acabar l'ensenyament 
obligatori. 
 
 
2.1.2.2. Llengua oral 
 
El Centre treballa la llengua oral al llarg de les dues etapes obligatòries. A les aules es 
treballa els diferents textos i formats (exposició, debat, entrevista, diàleg...). Festes com la 
Tardor, el Nadal, Sant Jordi i Fi de curs són contemplades com adients per treballar la 
dramatització. Tot i haver-nos situat en el punt 5, considerem que s'hauria de sistematitzar 
més tot el treball referit a les variants del català de la zona. 
 
 
2.1.2.3. Llengua escrita 
 
A la nostra Escola l'ensenyament /aprenentatge de la llengua escrita és una prioritat des de 
fa uns quants anys. Contemplem que llegir és un procés d'interacció entre un text i un 
lector. Considerem que l'aprenent lector és un processador actiu que utilitza diversos índex 
per arribar a la comprensió del text. L'aprenent lector, des de l'inici de l'aprenentatge 
treballa amb diferents tipologies de textos, que estan lligats a diferents àrees del 
currículum. El paper de l' ensenyant és graduar les dificultats, donar suport, creant 
situacions de participació guiada, bastint, en definitiva, l'alumnat durant el complex procés 
d'aprenentatge. El Projecte de Biblioteca Puntedu (segon any) és de cabdal importància per 
a poder treballar l'animació a la lectura des de P-3 fins a 6è. La sisena hora dedicada a 
l'Hàbit Lector, durant la qual els grups-classe són desdoblats, juntament amb el préstec de 
contes i llibres contribueixen a fomentar el gust per la lectura i la curiositat pels llibres 
 
 
2.1.2.4. Relació llengua oral i llengua escrita 
 
Des de la tipologia de textos treballada des d' E.Infantil fins a 6è, hi ha tot un procés de 
treball amb les habilitats lingüístiques, que fan que l'alumnat es vagi adonant de la 
interrelació entre llengua oral i escrita. Lectura de textos, exposicions de treballs, confecció 
de diàlegs per a ser llegits, petites obres de teatre faran que se n'adonin de les diferències i 
les similituds i de la necessitat de utilitzar diferents registres en funció de les situacions 
comunicatives. 
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2.1.2.5. La llengua en les diverses àrees 
 
Al nostre Centre l'aprenentatge de la llengua és responsabilitat del professorat de totes les 
àrees. L'Escola compta amb una Aula d'Acollida i un assessor LIC (curset d'Expressió Escrita) 
que a més d'emprar metodologies adients a l’aprenentatge de l'expressió oral i escrita, 
donen suport metodològic i material didàctic a tot el Professorat. El Centre també té en 
compte que els monitors/es de menjador siguin catalanoparlants, així com els que realitzen 
les activitats extraescolars. 
 
 
2.1.2.6. Continuïtat i coherència entre cicles i nivells  
 
Els dimecres per la tarda és el dia escollit per fer les reunions de claustre i de cicles. A les 
reunions d'avaluació es fa el traspàs d'informació dels aprenentatges de l'alumnat, de 
l'actitud i dels progressos. S'adopten mesures pedagògiques per aplicar al proper trimestre. 
Prèviament el professorat dels diferents cicles ja han fet aquest intercanvi d'informació. A 
més a més hi han les reunions de l'Equip de Coordinació, que tracta i coordina aspectes més 
generals dels cicles. 
 
 
2.1.2.7. Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua vehicular 
 
El Pla d'Acollida elaborat al 1999/2000 ha estat revisat i actualitzat fa dos cursos. Tot el 
Claustre en té coneixement i està al dia d'aquest Pla que recull i sistematitza les actuacions 
a dur a terme amb l'alumnat nouvingut, tant a nivell organitzatiu com pedagògic. Pel que fa 
a l'aprenentatge inicial de la llengua, des del passat mes de febrer quatre professores del 
Centre acudeixen al curs d'actualització del Pla d'Immersió Lingüística. El proper mes de 
maig tindrem la visita de la Formadora del curs, per tal de poder aclarir dubtes, fer el 
traspàs al Claustre del contingut i poder implementar les estratègies actualitzades el proper 
curs escolar 08/09. 
 
 

2.1.2.7.1. Alumnat que desconeix les dues llengües oficials 
 
L'alumnat nouvingut que per l'edat pot acudir a l’ Aula d'Acollida,  roman un nombre 
d'hores que es considera adient, però a les hores de les matèries no instrumentals. 
Tanmateix pot rebre també suport per part de l'Aula d'Educació Especial si no sap 
llegir i escriure. L'alumnat nouvingut de C.I., tot i que no li pertoqui acudir a l'Aula 
d'Acollida, l'Escola té establert que, si aquesta Aula té disponibilitat horaria i/o grup 
adient, acollirà l'alumnat de C.I.-2. L'Aula d'Educació Especial també acull i dóna 
suport a aquest alumnat. L'alumnat nouvingut de C.I.-1 rep suport de l'Aula d'Educació 
Especial. Amb l'alumnat nouvingut d'Educació Infantil, s'aplica el Pla d'Immersió 
Lingüístic.  
 
 
2.1.2.7.2. Alumnat sud-americà de parla hispana 
 
Quan arriba al Centre l'alumnat de parla hispana, si té l'edat, rep atenció en l'Aula 
d'Acollida prioritariament quan a l'Aula Ordinària es fa llengua catalana. A mida que va 
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sent més competent en la llengua vehicular, l'alumnat surt de les hores de llengua 
castellana. Mai surt de les classes que els hi ajuden en l'ús de la llengua catalana com 
educació física, música... Si l'Aula d'Acollida en té places, també dóna suport a 
l'alumnat nouvingut hispano-parlant de C.I.-2. Al parvulari es fa el Pla d'Immersió 
(actualment s'està assistint al curset d'actualització d'aquest Pla). Tot l'alumnat 
nouvingut de parla hispana que no hagi adquirit la llengua escrita, realitza aquest 
aprenentatge a l'Aula d'Educació Especial. 
 
 

2.1.2.8. Atenció de la diversitat 
 
Aquesta Escola, a més de l'alumnat nouvingut, compta amb un grup nombrós d'alumnes 
d'ètnia minoritària, una part important dels quals són absentistes de diferents graus, però 
molts d'ells greu, tot i ser catalanoparlants. Això fa que l'atenció a la diversitat estigui 
amplament contemplada: assistència a l'aula d'educació especial, a petits grups de reforç, 
desdoblament de grups... que fa que tot l'alumnat pugui ser atès a la mida de les seves 
necessitats. El tractament de les diferències individuals, no és un altre sinó el que es 
contempla en l'ensenyament adaptatiu. 
 
 
2.1.2.9. Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua 
 
El gran repte és que totes les estratègies per l’ús de la llengua oral utilitzades a l' Aula 
d'Acollida, amb grups reduïts i a les classes, tinguin continuïtat a l'hora de l'esbarjo. El 
seminari d'actualització del Programa d'Immersió, al que assisteixen quatre professores de 
l'Escola, ajudarà a implementar estratègies que ajudin a potenciar l'ús de la llengua 
catalana entre l'alumnat, ja que és un dels punts febles al nostre Col·legi. 
 
 
2.1.2.10.Avaluació del coneixement de la llengua 
 
A la nostra Escola les reunions  d'avaluació trimestral suposen l'intercanvi entre els 
diferents professors/es que intervenen en el procés d'aprenentatge dels alumnes. 
S'analitzen els contextos en els quals s’afavoreixen les dimensions comunicatives i literàries 
i es recull tot el procés d'avaluació del dia a dia. Es proposen mesures de millora per a 
aplicar en el proper trimestre. Com a tema pendent, tenim la valoració(importància 
literària, contingut, valors, adequació a l'edat) i continuïtat de tots els textos que es fan 
servir des d'Educació Infantil fins a sisè. 
 
 
2.1.2.11.Materials didàctics 
 
A partir de la Memòria de cada curs escolar es fan valoracions dels materials emprats en el 
procés d'aprenentatge i dels contextos en els que han funcionat millor. Prèviament ja s'ha 
fet una valoració dels llibres de text que s'han utilitzat, per decidir la seva continuïtat, així 
com dels materials complementaris (dossiers sortides, recursos TIC, recursos audiovisuals, 
llibres de lectura...). També s'ha seleccionat molt de material per als alumnes nouvinguts de 
l'Aula d'Acollida i d'altres que s'atenen a Educació .Especial per arribar a tota aquesta 
diversitat d' aprenentatges. 

  
 

2.1.3. El català, llengua vertebradora d’un projecte plurilingüe 
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2.1.3.1. Informació multimèdia 
 
La nostra Escola participa en un Projecte Tic ("Aprenem amb les Tics"). Això representa que, 
a Educació Primària, cada grup classe en fa tres sessions setmanals en format TAC (una de 
català, una de castellà i una tercera de matemàtiques). El proper cur, s'afegirà una quarta, 
corresponent a l'àrea de Coneixement del Medi Natural i Social. L'alumnat nouvingut de 
l'Aula d'Acollida fa més sessions de català en format TAC.A Educació Infantil en fan dues 
sessions setmanals fixes en format TAC (una de llengua catalana, i una altra de 
matemàtiques) i una trimestral de llengua anglesa. El curs 2008/09 afigirà una fixa més. 
Pensem que això ajudarà a adaptar plenament les eines digitals amb les que treballem. 
 
 
2.1.3.2. Usos lingüístics 
 
Tot i que tot el professorat de l'Escola se sent implicat en aquest procés, moltes vegades 
troben a faltar recursos efectius amb el seu alumnat. La participació en el curs 
d'actualització del Pla d'Immersió Lingüística per part del professorat d'aquest Centre 
servirà per a poder aplicar tècniques estratègies actualitzades que ajudin al professorat a 
aconseguir que la llengua catalana sigui la llengua d'ús habitual entre tot l'alumnat. Un 
tema pendent serà aconseguir l'ús habitual a l'hora de l'esbarjo. 
 
 
2.1.3.3. Diversitat lingüística del centre i de la societat en el currículum 
 
La nostra Escola és un Centre plurilingüe ja que compta amb famílies que parlen en castellà, 
en català, en anglès, en àrab, en armeni, en bengalí, en hindi, en holandès, en nepalès, en 
polonès, en portuguès, en rus, en urdu i en xinès. Aquesta diversitat de llengües és viscuda 
com un tret enriquidor, tant des de l'aspecte cultural com del  curricular, ja que dóna 
l'oportunitat de poder desplegar activitats pedagògiques que poden ser recolsades per 
l'alumnat nouvingut i/o les seves famílies, a partir d'aquestes etapes educatives 
primerenques. 
 
 
2.1.3.4. Català i llengües d’origen 
 
Des de la seva matriculació, ja tenim la informació de les diferents llengües que es parlen a 
casa dels nostres alumnes. Al nostre Centre es considera que un/a alumne/a nouvingut/da 
aprendrà més bé la segona llengua si domina la seva llengua d'origen. És per això que s'ha 
d'insistir que les famílies continuïn parlant els seus fills/es en les llengües d'origen. També 
que aprofitin els mitjans de comunicació plurilíngües (ràdio,TV,..) que hi han al seu voltant 
L'assistència al curs d'actualització del Pla d'Immersió ajudarà a poder desplegar estratègies 
encara més adequades. 

 
 
2.2. La llengua castellana 
 

2.2.1. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua castellana: 
 

2.2.1.1. Introducció de la llengua castellana 
 

2/2_2.doc
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El nostre Centre té molt clar que l'alumnat ha de tenir el mateix nivell de català i de castellà 
i treballa amb continuïat i coherència metodològica. Ara bé, si no s'arriba a aconseguir, en 
part és perquè el nostre Centre és un centre que compta amb un alt índex de mobilitat, i no 
és infreqüent que l’alumnat nouvingut es matriculi als cursos del Cicle Superior, tant de 
parla hispana com de parla no hispana. Aquest fet fa impossible que tothom pugui acaba 
l'etapa amb el domini de les dues llengües. D'altra banda, com que la gran part de l'alumnat 
estranger del nostre Col·legi és de parla castellana, el Centre posa especial èmfasi en 
l'adquisició de la llengua catalana. Tanmateix l'horari assignat a la llengua castellana 
correspon als mínims establerts normativament. 
 
 
2.2.1.2. Llengua oral 
 
El castellà rep el tractament que marca el currículum. 
 
 
2.2.1.3. Llengua escrita 
 
 
 
El professorat que dóna la llengua castellana (recordem que els tutors i les tutores no fan el 
castellà del seu curs) té clar que la metodología de la llengua escrita que es fa servir ha de 
conduir a aconseguir lectors i escriptors competents i que ha de treballar amb els tutors i 
les tutores dels diferents cursos. 
 
 
2.2.1.4. Activitats d’ús 
 
El nostre Centre compta amb un nombre important d'alumnat estranger de parla castellana 
que, en conseqüència, no necessiten activitats d'incentivació  ni d'ús. Per a l'alumnat 
estranger de parla no hispana, el Centre tampoc en té previst més activitats que les 
reglades perquè entenem que fora del context escolar aquest té moltes possibilitats de fer 
servir el castellà. El català, com llengua més feble, rep la màxima atenció en el contex 
formal. D'altra banda, el projecte d'innovació Tic, que es porta a terme al nostre Centre, 
contempla que una de les dues hores de castellà es treballi mitjançant les noves 
tecnologies, una metodologia que permet adequar-se molt més a la diversitat i als diferents 
ritmes d'aprenentatge de l'Escola. 
 
 
2.2.1.5. Castellà a les àrees no lingüístiques 
 
A la nostra Escola la llengua castellana és utilitzada pel professorat quan dóna castellà. Des 
de Cicle Inical 1 fins a Cicle Superior 2, cap tutor/a dóna la classe de castellà al seu grup. 
 
 
2.2.1.6. Alumnat nouvingut 
 
Quan l'alumnat nouvingut és de parla castellana i té l'edad per anar a l'AA, inicialment surt 
per anar a dita aula durant les classes de llengua catalana i queda a l'aula ordinària durant 
les hores da castellà. Ho fem així perquè considerem que, en les classes de castellà es pot 
"lluir" davant els seus companys. Quan s'ha situat a l'escola i comença a entendre el català 
(sovint de forma ràpida), comença a sortir de les classes de castellà i queda a l'aula a les 
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hores de català. Quan l'alumnat nouvingut de CM i CS no és de parla castellana, dependent 
o no de si es tracta d'una llengua romànica o no, acudeixen a l'AA les hores que es 
consideren adients en cada cas, però sense sortir de les hores de castellà. L'alumnat 
nouvingut mai surt de les classes que imparteixen matèries no instrumentals. 
 

  
2.3. Altres llengües 
 
 2.3.1. Llengües estrangeres 
 

2.3.1.1. Estratègies generals per a l’assoliment de l’objectiu de l’etapa 
 
A la nostra Escola el procès d'ensenyament/aprenentatge de la primera llengua estrangera, 
l'anglès, s'inicia a P-4 de l'etapa d'Educació Infantil. L'alumnat de P-4 i P-5 fan dues sessions 
setmanals de mitja hora. Actualment la llengua anglesa rep el tractament que es demana al 
currículum. 
 
 
 2.3.1.1.1. Desplegament del currículum 

 
Tant a E.I. com a C.I. s'utilitza l'anglès només a nivell oral, utilitzant els contes com a 
centres d'interès, participant també en les festes durant el curs a C.M. i C.S. es fan 
les classes a l'aula d'anglès, on tenim ordinadors, jocs, biblioteca d'aula i molt 
material per treballar tant a nivell col·lectiu com en petit grup o de forma 
individual. S'utilitzen les diverses festes durant el curs com a centres d'interés per 
treballar també en anglès (Halloween, Christmas, Easter, "Book day") amb 
participació dels alumnes amb cançons, murals i altres tipus d'activitats lúdiques, 
tant a E.I. com a Primària 
Utilització d'altres festes pròpies de la cultura anglo-saxona a C.S. per a un millor 
coneixement d'aquesta cultura. Coordinació amb les altres llengües . 
 

 2.3.1.1.2. Metodologia 
 
Tant a E.I. com a Primària es treballa amb coordinació amb els tutors, fent servir 
estratègies comunes al desenvolupament integral dels alumnes, al tractament de la 
diversitat i sobretot relacionat amb el tractament de l'ensenyament-aprenentatge 
de les llengües, aprofitant les estructures comunes també en anglès 
 

 2.3.1.1.3. Materials didàctics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera 
 
A més dels llibres de text, s'utilitzen altres tipus de materials: visuals ( story cards, 
flash cards, pósters,..), de audio o vídeo (CD, DVD, vídeos....), informàtics 
(ordinadors, CDRom, programes informàtics com el Click, etc.),  material 
fotocopiable per practicar la lecto- escriptura, jocs individuals o col·lectius i 
biblioteca d'aula, que també s'utilitza per a préstec de llibres de lectura. Aquests 
materials informàtics i fotocopiables s'utilitzen sobretot per atendre la diversitat i 
adequar els continguts  als diversos ritmes d'ensenyament-aprenentatge dels 
alumnes 
 

 2.3.1.1.4. Recursos tecnològics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera 
 

2/2_3.doc
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Tant a E.I. com a Primària s'utilitzen recursos tecnològics com a material de suport 
en l'ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa i sobretot són una eina molt 
adequada pel tractament de la diversitat. 
 

 2.3.1.1.5. L’ús de la llengua estrangera a l’aula 
 
S'utilitza la llengua anglesa oral per les salutacions entre l'alumnat i la "teacher" en 
tot moment i com a llengua d'ús s'intenta sempre a les classes d'anglès. El centre 
està també rotulat en anglès i s'exposen treballs murals també en aquest idioma, 
així com la participació en petites obres de teatre i cantada de cançons. 
 

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 
 
L'anglès comença al segon nivell d'E.I. 

 
 2.3.1.2.2. Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera 
 

En aquest centre, degut a que només hi ha una professora especialista d'anglès, no 
hem pogut portar a terme aquesta iniciativa. 
 

2.3.1.3. Projectes i programes plurilingües 
 
Tot i alguna activitat puntual, l'interès del Centre en aquest sentit sempre ha topat amb el 
poc interès de les famílies per participar en aquests projectes. Normalment han estat 
participacions individuals d'alguns dels nostres alumnes. 
 

2.3.3 Llengües complementàries procedents de la nova immigració 
 
Tot i haver-ho intentat en alguna llengua d'origen,des de fa uns quants anys el nostre Centre 
imparteix classes d'àrab en horari extraescolar. Si bé, també és veritat que dintre de l'horari 
lectiu s'aprofiten les llengües d'origen dels alumnes per ampliar els coneixements de la resta 
dels companys per a que puguin tenir una visió cultural més ampla que els porti a ser ciutadans 
del món. 
 
 
 
 

Diagnosi gràfica 
 
La següent gràfica mostra els punts forts i els punts febles del vostre centre en matèria de tractament de 
les llengües, concretament els que fan referència a les altres llengües.  
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2.4. Organització i gestió 
 
2.4.1. Organització dels usos lingüístics 
 

2.4.1.1. Llengua del centre 
 
A més de la retolucació en català, alguns espais, també estan rotulats en anglès (aula d'anglès, 
despatx de direcció, sala d'ordinadors. sala de professors...), 
 
2.4.1.2. Documents de centre 
 
Tot i tenir els documents a l'abast de tot el professorat, és cert que caldria fer un seguiment 
més sistemàtic. D'una banda ho dificulta l'extensió d'aquests documents. Per tant seria bo 
disposar-ne d'un format simplificat. D'una altra banda, la movilitat del professorat del 
nostre centre fa que contínuament estem informant de tots els acords del Centre en moltes 
qüestions que fan que tot aquest procès es vagi endarrerint. Tot i aquestes circumstàncies, 
el Centre té acordat diferents mesures, com per exemple, la carpeta d'aula, que recull 
dades importants dels alumnes de la classe, amb l'objectiu de que qualsevol professor que 
entri a fer classe, pugui tenir una visió de les característiques específiques del grup-classe. 
 
 
2.4.1.3. Ús no sexista del llenguatge 
 
El Claustre és molt sensible degut a la presència de grups culturals especialment sexistes i 
masclistes. En els diferents escrits que es van revisant, ens adonem que reflecteixen 
aquestes formes androcèntriques. Tot això fa que aquestes revisions siguin en contingut i 
en la forma. Aquest documents que es lliuren al professorat han de tenir continuïtat en la 
pròpia elaboració dels documents per a l'alumnat. 

2/2_4.doc
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2.4.1.4. Comunicació externa 
 
Les actuacions internes, la relació amb les corporacions públiques es fa en català. S'utilitzen 
comunicacions bilingües i en les llengües d'origen quan cal. Els informes pedagògics es fan en 
català i el professorat els comenta en la llengua d'origen a petició dels pares i de les mares. 
 
 
2.4.1.5. Llengua de relació amb famílies 
 
Tot i que implícitament tot el professorat sap que s'ha de dirigir habitualment a les famílies 
en català, costa portar-ho a la pràctica perquè sol predominar la eficàcia de la comunicació i 
no sempre tens present el model lingüístic que cal utilitzar. Tot i això, de cara al proper 
curs, fruit del curs d'actualització d'immersió, es farà explícit el següent acord: el 
professorat es dirigirà a les famílies en castellà, si és necessari, quan l'alumne/a no  hi sigui 
present. 
 
 
2.4.1.6. Educació no formal 
 

2.4.1.6.1. Serveis d’educació no formal 
 
El Centre procura que tot el personal  que incideix en l'educació no formal 
domini el català i en faci ús en les seves activitats. Les monitors/es de 
menjador, la monitora d'acollida matinal, els monitors i monitores d'activitats 
extraescolars són conscients, a travès del Centre de l'obligatorietat d'utilitzar el 
català, tot i que hi han mecanismes de seguiment, aquests no són sistemàtics. 
 
 
2.4.1.6.2. Activitats extraescolars  
 
El Centre procura que tot el personal  que incideix en l'educació no formal 
domini el català i en faci ús en les seves activitats. Les monitors/es de 
menjador, la monitora d'acollida matinal, els monitors i monitores d'activitats 
extraescolars són conscients, a travès del Centre de l'obligatorietat d'utilitzar el 
català, tot i que hi han mecanismes de seguiment, aquests no són sistemàtics 
 
2.4.1.6.3. Contractació d’activitats extraescolars a les empreses 
 
Sol ser un fet habitual que les diferents empreses de contratació pública 
tinguin força clar la política lingüística del Centre. Normalment no ha calgut 
especificar-ho, i quan ha estat necessari, l'empresa ha comprés les nostres 
motivacions i ha fet ela canvis que se'ls hi demanva 
 

2.4.1.7. Llengua i entorn 
 
Tot i haver aquest interès en la continuïtat de l'utilització del català en les diferents entitats 
de l'entorn dels nostres alumnes, el problema és que costa concienciar les famílies per a 
que realitzin activitats a dintre del barri. Activitats que podrien millorar els usos lingüístics 
deficitaris. De fet el grup d'alumnes que es beneficia d'aquest treball en xarxa és minoritari. 
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2.4.2. Plurilingüisme al centre educatiu 
 

2.4.2.1. Actituds lingüístiques 
 
Tenint en compte la diversitat cultural del nostre alumnat, no ha hagut més remei que 
buscar estratègies d'actuació. De fet, una de les hores de la sisena hora, la tutoria, vertebra 
totes aquestes actuacions que fan contínues demandes. S'han aplicat tècniques de 
dinàmica de grups, s'han fet cursets d'Habilitats Socials, i s'han dedicat sessions de 
coordinació  per avaluar la incidència d'aquestes tècniques en la problemàtica dels nostres 
alumnes. Fins i tot la mediació escolar per solucionar conflictes concrets. Tot i això, 
donades les característiques del nostre alumnat, la convivència continuarà éssent un eix 
transversal de treball per a la nostra Escola. 
 
2.4.2.2. Mediació lingüística (traducció i facilitació) 
 
El català és la llengua habitual de comunicació amb  les famílies. Amb les famílies dels 
alumnes nouvinguts es fa un procès progressiu d'adaptació ,que passa pel bilingüisme, ja 
que tenim un percentatge elevat d'alumnes hispanoparlants, sobretot pel que respecta a 
informacions molt importants (ajuts de menjador, llibres de text, sortides,..). Quan surten 
els problemes de comprensió escrita se'ls hi diu a les famílies que passin pel Centre i se'ls hi 
explicarà el contingut de l'escrit. De la mateixa manera, en els informes trimestrals se'ls 
aconsella que passin pel Centre per comentar el contingut de l'informe del seu fill. 
 

2.4.3. Alumnat nouvingut  
 
El Centre compta amb una Aula d'Acollida a temps complert. El tutor/a d'aquesta aula, l'assessor 
LIC, el tutor/a de l'alumnat nouvingut i el/a cap d'estudis estudien els casos i determinen el nombre 
d'hores d'estada a l'aula d'acollida i les classes més adients per a sortir de l'aula ordinaria. Cada 
trimestre a la sessió d'avaluació es considera el progrés i es determina les hores d'atenció del 
trimestre següent. Tanmateix, es fa un informe tant per part del/a tutor/a de l'aula d'acollida com 
per part del tutor/a de l'aula ordinària. L'enfocament de l'aprenentatge de la L2 és comunicatiu. 
 
 
2.4.4. Organització dels recursos humans 
 

2.4.4.1. El pla de formació de centre en temes lingüístics 
 
El primer trimestre del curs 2008/09 es farà el traspàs al Claustre dels coneixements 
adquirits en el curs d'actualització del programa d'immersió. Es prioritzaran actuacions que 
ajudin a implementar l'ús del català entre tot l'alumnat de l'Escola. També es demanarà un 
curset de formació per al professorat del Centre relacionat amb el projecte TIC que 
continua desenvolupant l'Escola. 
 
 

2.4.5. Organització de la programació curricular 
 

2.4.5.1. Coordinació cicles i nivells 
 
Tot i situar-nos en el punt quart, hi ha aspectes com la preparació de dictats o com fer una 
lectura, que hi ha consens a tota l'Escola. Per al proper curs està previst començar a fer la 
coordinació de totes les llengües. L'assessor LIC farà una xerrada per ajudar-nos en aquesta 
tasca. 
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2.4.5.2. Estructures lingüístiques comunes 
 
Les estructures linguístiques comunes, tal com indica la normativa a Catalunya, 
s'imparteixen en català. La selecció dels llibres de text i material complementari han tingut 
en compte el tractament unitari de les dues llengües, si bé, també és cert que falta una 
posterior reflexió  dels resultats en la seva aplicació amb els alumnes. Com hem assenyalat 
a l'apartat anterior, la xerrada que farà l'assessor LIC del Centre al mes de maig, ajudarà a 
aclarir molts aspectes que ajudarà a veure encara més properes les tres llengües oficials del 
nostre Centre. 
 
 
2.4.5.3. Projectes d’innovació 
 
El projecte d'innovació, segon curs, que es porta a terme a la nostra Escola ("Aprenem amb 
les Tics), permet dedicar una sessió de català i una altra de castellà en format TIC, des de 
primer a sisè de l'etapa d'Educació Primària. A Educació infantil es fa una (català) a P-4 i P-5 
i una sessió trimestral a anglès. La professora d'anglès  fa classes en format TIC, però no de 
manera sistemàtica, entre d'altres coses perquè l'aula d'ordinadors de l'edifici B no dóna 
per fer-les. En aquest moment, gràcies a la participació en el projecte d'innovació, l'Escola 
ja està totalment cablejada, i els dos edificis en xarxa. Això ha permès de muntar una 
segona aula d'ordinadors a l'edifici A per a ús d'Educació Infantil i Cicle Inicial d'Educació 
Primària. Aquesta aula ha estat inaugurada al mes de maig (compta amb 17 ordinadors) i 
permetrà integrar, encara més, les noves tecnologies de la informació en el currículum. 
 
 

2.4.6. Biblioteca escolar 
 

L'Escola està participant en un projecte de Biubiolteca.puntEdu "Redescobrint els llibres". El 
projecte ha estat dotat amb recursos humans, de formació, de recursos econòmics i 
informàtics. Això ha fet possible modernitzar, en tres cursos, aquest importantíssim 
Departament. Tanmateix, una de les sessions de la "Sisena hora" ha estat dedicada a 
treballar l'hàbit lector des de P-3 fins a 6è, amb el grup desdoblat. Cada curs. E.Primària va 
un matí a una Biblioteca municipal. 
 
2.4.6.1. Accés i ús de la informació 
 
La participació de tot el Claustre en el curset de formació en el Centre, portat a terme des 
de l'octubre fins al mes d'abril, està permetent planificar i coordinar-se encara més, entre 
els diferents cursos i cicles de l'Escola. D'altra banda, per al curs 2.008/09, tercer i últim any 
del projecte "Aprenem amb les TIC", l'Escola té previst incorporar mitjançant les noves 
tecnologies, una quarta hora, des de primer fins a sisè. Es tractaria d' una de les sessions de 
Coneixement del Medi Natural i Social. Pensem que això representarà incorporar i lligar 
totalment les TAC i els recursos que ofereix la Biblioteca al currículum, en definitiva a la vida 
diària. De fet, durant l'últim trimestre, C.S.-2 ja ha començat a incorpar-les. 
 
2.4.6.2. Pla de lectura de centre 
 
Com ha quedat reflectit al apartat de l'ensenyament/aprenentatge de la llengua escrita 
l'Escola posa especial cura en aquest aprenentatge, utilitzant una metodologia interactiva, 
globalitzadora, interdisciplinar i psicolingüística. A més a més, el Centre compta amb 
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l'especial colaboració de la Biblioteca, tant escolar com d'aula, amb préstec de contes, 
animació a la lectura, presentació de novetats, visita al Centre d'algún autor, Jocs Florals 
(oberts a alumnes, pares i mares, familiars...). A més a més es continuen fent els cursets de 
català per a les famílies dels nostres alumnes, peça clau per concienciar-los de la 
importància de la lectura en l'aprenentatge dels seus fills. 
 

2.4.7. Projecció del centre 
 

2.4.7.1. Pàgina web del centre 
 
Tot i situar-nos en el punt 3, val a dir que aquest curs s'ha incrementat molt l'utilització de 
la pàgina web (que s'ha redisenyat) com eina informativa, per al professorat i per a les 
famílies. Un coneixement que ens fan palès les famílies que ens truquen i ens visiten a 
l'hora de la Preinscripció, amb informacions que ja saben a travès de la pàgina web del 
Centre ( característiques del Centre, sortides, activitats complementàries, activitats 
extraescolars, etc). Les darreres informacions que es poden veure giren al voltant de la 
celebració del 75è aniversari de l'Escola. 
 
2.4.7.2. Revista 
 
El Centre no té cap revista, però tot i no considerar que sigui una prioritat, si que 
considerem que seria una proposta interessant a portar a terme. De fet es va intentar fer-la 
compartint-la amb l'AMPA, però no hi va arribar més lluny d'algun exemplar puntual amb 
algun tema monogràfic sobre questions relacionades amb l'educació dels nostres alumnes. 
De fet, la majoria d'informacions, a banda de les circulars habituals d'una escola, venen 
donades amb el Full Informatiu que es lliura després de les sessions del Consell Escolar a les 
famílies. De la part de l'alumnat, les famílies reben la revista dels Jocs Florals de Sant Jordi, 
amb les produccions literàries dels seus fills/es i alguna col·laboració dels pares i mares. 
 
2.4.7.3. Exposicions 
 
S'han organitzat exposicions que reflectien, sobretot, els treballs fets pels nostres alumnes, 
i que abarcaven temes relacionats amb el seu currículum. Alguna sobre esdeveniments 
socials i culturals que implicaven el Centre (Olimpiades del 92).També quan es feia el dia de 
portes obertes per a la Preinscripció, que el Centre esdevenia un recinte per poder observar 
els treballs del nostre alumnat.  Aquestes exposicions suposaven també un intercanvi amb  
els familiars dels alumnes que ens visitaven. Ara estem pendents de la pròxima exposició 
que celebrarà el 75è aniversari de l'Escola. 
 

2.4.8. Xarxes de comunitats virtuals  
 
La nostra Escola, per estar participant en un projecte d'innovació TIC, està gaudint de cursos de 
formació i actualització del seu professorat. A més a més, i gràcies a aquesta participació, el Centre 
ha estat dotat de recursos telemàtics (en el mes de maig han acabat de clablejar i interconnetar els 
seus dos edificis). D'altre banda, el Col·legi ha comprat ordinadors per montar una segona sala amb 
17 ordenadors a l'edicifi que no en tenia, destinada a l'ús de l'educació infantil i al cicle inicial) i ha 
posat ordinadors a les classes que no en tenia ningú. També s'han reciclat, ampliat i posat a punt 15 
equips de donació d'un institut. El proper curs cada grup- classe tindrà quatre sessions setmanals 
en format TAC, la qual cosa, juntament amb els recursos que comptem, es podrà facilitar el treball 
en xarxes de comunitats virtuals. Cal remarcar que els equips informàtics estan en gran part 
obsolets o tenen un rendiment molt baix. 
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2.4.9. Intercanvis i mobilitat 
 
Referent a l'Intercanvi telemàtic, s'han fet actuacions concretes, normalment tutelades pel 
Coordinador d'informàtica o des de l'Aula d'Acollida. Com hem vist a l'apartat anterior, la millora de  
la situació telemàtica del Centre,  fa possible poder-nos plantejar l'ampliació d'aquest tipus 
d'activitats. En quant a les estades i colònies lingüístiques, tot i el plantejament per part del 
professorat del benefici d'aquests intercanvis i de les millores dels alumnes situats en un context 
real, han estat actuacions esporàdiques. S'han fet però, actualment, ens costa molt implicar les 
famílies en aquest tipus d'activitats, per diverses raons: ser cares, comptar amb un nombre 
important d'alumnat al que no  deixen anar ni a les sortides pedagògiques puntuals... Així és 
pràcticament impossible implicar més del 50%  de les famílies d'una classe. 
 
2.4.10. Dimensió internacional del centre educatiu 
 
Pensem que aquest  apartat queda una mica lluny del nostres objectius, avui per avui: la mobilitat 
de l'alumnat, l'arribada contínua d'alumnat nouvingut i l'absentisme d'un grup important del nostre 
alumnat, entre d' altres, baixa molt els nostres nivells educatius. Tot i tenir recursos, la diversitat 
cultural, juntament amb els diferents ritmes d'aprenentatge, implica un gran esforç del professorat 
per poder tirar endavant els diferents grups-classe. 
 
 

Diagnosi gràfica 
 
La següent gràfica mostra els punts forts i els punts febles del vostre centre en matèria de tractament de 
les llengües, concretament el que fa referència a l‘organització i gestió.  
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3. Concreció operativa del projecte (Pla anual) 
 

OBJECTIUS ACTUACIONS RESPONSABLES TEMPORITZACIÓ INDICADORS 

     

Aplicar de manera real els 
criteris d'escola catalana amb 
programa d'immersió: 
 
Amb les famílies 

-Comunicats orals col·lectius en català. 
-Fer propaganda dels cursos de català que es 
fan a la zona. 
- Fer palès a les famílies, cada principi de 
curs, el paper de les llengües al centre i el seu 
ús. 

Claustre Al llarg de tot el curs 
Les preparacions de reunions, 
els comunicats a les famílies… 

Del professorat cap a 
l'alumnat 

-Ser conscients que tot docent és model de 
llengua i d'ús de la llengua. 
-Correcció de les produccions dels alumnes. 
- Retorn dels missatge però ben estructurat. 
-Estímul a fer servir la llengua.  
-Exigència en l'ús de la llengua 

Tots els adults 
que incideixen 
en el centre 

Al llarg del curs 

Ús espontani de la llengua 
que fan els alumnes dins del 
centre amb els diferents 
adults 

Curricular 

- Usos de suports visuals i d'ampliacions de 
lèxic. 
- Didàctica del castellà 
Increment de la qualitat de la llengua a través 
de treball fonètic: lectura en veu alta 

Els tutors   

Entre alumnes 

-Dins les aules procurar fer activitats amb les 
quals els alumnes interaccionin entre ells: 
intervencions, jocs en grup, treballs en 
grup…. 
-Valorar i estimular que els catalanoparlants 
no canviïn de llengua amb els companys/es: 
parelles o trios d'amics en català. 
-Activitats dirigides 

 
Tutors i 
Coordinació Lic 

  

 
 
 
 

3/3.doc
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Hores per curs 
Estructures lingüístiques 

comunes 
Horari lliure disposició 

Blocs de 
continguts 

Totals 

Llengua catalana      

1r curs (CI) 70 52,30 35  157h 30’ 

2n curs (CI) 70 52,30 35  157h 30' 

3r curs (CM) 70 35 35  140 

4t curs (CM) 70 35 35  140 

5è curs (CS) 70 35 35  140 

6è curs (CS) 70 35 35  140 

        Total 420 245 210  831,15 

Llengua castellana      

1r curs (CI) 70  35h    (taller lectura)  105 

2n curs (CI) 70  35h    (taller expr. escrita)  105 

3r curs (CM) 70  35h    (taller expr. escrita)  105 

4t curs (CM) 70  35h    (taller expr. escrita)  105 

5è curs (CS) 70  52h 30' (taller expr. Escrita/ lectura)  122h 30' 

6è curs (CS) 70  52h 30' (taller expr. Escrita/lectura)  122h 30' 

        Total 420  245   

Primera llengua 
estrangera 

     

1r curs (CI) 35  17h 30’  52h 30’ 

2n curs (CI) 35  17h 30’  52h 30’ 

3r curs (CM) 52,30  17h 30’  70h 

4t curs (CM) 52,30  52h 30’  105h 

5è curs (CS) 70  17h 30’  87h 30’ 

6è curs (CS) 70  17h 30’  87h 30’ 

        Total 315  140h  455h 

 
 


