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0. Introducció 

El document que presentem a continuació és el Projecte Lingüístic de l'Escola Isabel Besora  
de Reus. S’ha fet una revisió exhaustiva de tots els punts proposats com a diagnosi de centre 
i s’han explicat els motius pels quals ens trobem en una situació o en una altra dins el PLC 
(Projecte Lingüístic de Centre). 

El nostre PLC, com a part del Projecte Educatiu de Centre (PEC), té la funció de garantir el 
dret del nostre alumnat a conèixer i dominar l'ús del català, del castellà i també d'una llengua 
estrangera, en aquest cas l'anglès, així com de facilitar un espai educatiu respectuós de la 
diversitat lingüística i cultural que conforma la nostra societat. 

 

1. Context sociolingüístic 

 1.1. Alumnat 

La major part de l'alumnat que té l’Escola és nascut a Catalunya, però la majoria de les 
famílies són castellanoparlants. Gran part de l'alumnat no catalanoparlant segueix una 
escolaritat normal, però no utilitza  generalment la llengua catalana com a llengua vehicular i 
quotidiana, sinó que la considera com una llengua a nivell acadèmic de la qual en pot 
prescindir en altres àmbits. Entre ells es relacionen gairebé sempre en castellà. A més a més, 
l'alumnat catalanoparlant passa a parlar castellà d’una manera automàtica i encara més en 
presència d'algú estranger. Ho fan perquè es pensen que així, els entendran millor. 

En aquest curs hi ha un total de 485 infants. 

P3 25 CI CM CS 
P4 50 1r 50 3r 53 5è 80 
P5 47 2n 52 4t 52 6è 76 

Total 122 Total 363 
Total 485 

 

 Marroc Senegal Algèria Líban Pakistan Romania Armènia Sud Amèrica % 

P3 7 1 
   

1 
 

1 
 

P4 3 
  

1 
  

1 2 
 

P5 7 
    

2 
 

2 
 

1r 6 
      

1 
 

2n 10 2 
  

1 1 
   

3r 9 
  

1 
   

3 
 

4t 7 
   

1 
  

1 
 

5è 3 1 1 1 
   

4 
 

6è 10 1   1 1 
 

3 
 

Total 62 5 1 3 2 5 1 17  

% 12,78 1,03 0,2 0,6 0,4 1,03 0,2 3,5 19,74 
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 1.2. Entorn 

L’àmbit sociocultural de les famílies del nostre alumnat és d’un nivell mitjà. 

L’Escola té una relació directa amb les famílies a partir d’activitats diverses que en 
promouen  l'acostament i la participació. 

Arran de les entrevistes que l'Escola manté amb les famílies, hem denotat que l'alumnat mira 
la televisió (no catalana) moltes hores.  

A nivell d'entorn, el centre cívic de referència per zona és el Centre Cívic Llevant, situat a la 
Plaça. de l'Hort dels Canonges, 1 de Reus. 

 

2. Marc normatiu 

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 la llengua vehicular i de comunicació al centre en la major part de les activitats. 

A la zona d’influència de la nostra escola hi ha una gran quantitat de castellanoparlants i gent 
nouvinguda de diferents països, la majoria d'ells de parla castellana. 

Tota la documentació del centre es fa en català. 

 

  2.1.1.2. El català, eina de convivència  

Un percentatge important de l'alumnat de la nostra escola és d’ascendència castellanoparlant 
i, tot i que o bé ja porten molt temps vivint aquí o fins i tot ja són nascuts a Catalunya, entre 
ells utilitzen molt la llengua castellana com a mitjà de comunicació.  

S'ha de fomentar l'ús de la llengua catalana  en  tota la comunitat educativa. 

 

 2.1.2. L'aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana 

 2.1.2.1. Programa d’immersió lingüística 

Per l'alumnat que no tingui una base a nivell oral i de comprensió de la llengua catalana, el 
Centre aplicarà les estratègies d'immersió contemplades a la metodologia de l'aprenentatge 
de la llengua catalana, per tal d’aconseguir que, en acabar l’ensenyament obligatori, tot 
l’alumnat tingui el mateix coneixement del català com del castellà. 

 

 2.1.2.2. Llengua oral 

La nostra escola té com a objectiu desenvolupar les competències lingüístiques, per assolir 
els aprenentatges en les dimensions comunicatives: parlar i conversar, escoltar i  
comprendre. 

La llengua oral s'ha de treballar a tots els nivells i en tots els aspectes, amb tot tipus de textos 
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i en diferents activitats: exposicions orals, converses i dramatitzacions. 

La variant del català que s'utilitza depèn de la procedència del professorat, però en general és 
el català oriental. 

A Educació Infantil, a més de treballar-se en totes les àrees, s'ha de fer desdoblaments en 
petit grup per  tal de treballar la llengua oral i així reforçar el seu ús. 

 

 2.1.2.3. Llengua escrita 

L'aprenentatge de la llengua escrita  ha estat objecte d'un estudi aprofundit, gràcies a un 
assessorament rebut durant dos cursos consecutius sobre les habilitats lingüístiques de la 
llengua, i en el que ha participat tot el claustre. 

S'ha fet un dossier on s'exposen els objectius, els continguts, les activitats i la metodologia de 
la llengua escrita tant a E. Infantil com a E. Primària, on es defineix una línia d'escola. 

 

 2.1.2.4. Relació llengua oral i llengua escrita 

Les activitats programades en relació a la llengua oral i escrita han d'estar elaborades pel 
nivell i consensuades per l'Equip de Cicle. Moltes d'elles (contes, poemes, dites...) ja es 
troben en la Programació General del Centre.  

Es revisaran a final de cada curs; es farà la seva avaluació, que quedarà plasmada a la 
memòria del curs,  i una posterior proposta que s'incorporarà al Pla Anual del curs següent. 

 

 2.1.2.5. La llengua en les diverses àrees 

Per tal que l’alumnat assoleixi el nivell d’expressió i comprensió en català  l’Equip Docent 
aplicarà en totes les àrees, excepte en llengua castellana i llengua anglesa, les metodologies 
més adients per estimular l'expressió oral i escrita amb suports didàctics en català. Això ha 
d'incloure aspectes que es relacionen amb els materials didàctics i l’avaluació. 

 

 2.1.2.6. Continuïtat i coherència entre cicles i nivells 

S'ha de fer un seguiment transversal de tots els aspectes relacionats amb el currículum. 

Es revisaran els continguts dels llibres i de tot el material didàctic abans d'escollir-los.  

 

 2.1.2.7. Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua 

Fins a tercer de Primària, l'alumnat d'altres nacionalitats no es considerarà nouvingut i rebrà 
una escolarització normal. No obstant, per facilitar l'aprenentatge i comprensió de la llengua 
catalana, amb aquest alumnat es podran fer grups flexibles d'expressió oral. 

A partir de tercer, es du a terme un Pla Individual Intensiu, per la seva condició de nouvingut 
com a màxim durant dos anys, i rep  hores de reforç en català per la mestra d'E. Especial. 
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 2.1.2.7.1. Alumnat que desconeix les dues llengües oficials 

A 1r nivell del segon cicle d'Educació Infantil (P3), quan sigui necessari, es realitzen grups 
flexibles, una o dues vegades a la setmana. La resta d'hores seguirà la seva a l'aula ordinària. 

 

 2.1.2.7.2. Alumnat sud-americà de parla hispana 

Aquest alumnat seguirà l'escolarització ordinària, amb els reforços puntuals que convingui. 

 

 2.1.2.8. Atenció de la diversitat 

L'atenció a la diversitat ha de començar pel procés d'identificació: 

1. Alumnat diagnosticat per l'EAP, ja sigui prèviament o en el decurs de l'escolarització. 

2. Alumnat amb diferents ritmes d'aprenentatge. 

 

Objectius dins l'àrea lingüística: 

1. Adquisició d'una bona competència oral: una bona pronúncia, un ús de la llengua 
col·loquial correcta i una actitud positiva davant les situacions comunicatives. 

2. Iniciar les competències d'escriptura i lectura. 

 

Les estratègies organitzatives que es poden seguir són: 

1. Atenció de l'alumnat dins de l'aula. 

2. Fer agrupaments flexibles. 

3. Utilitzar desdoblaments. 

4. Fer agrupaments reduïts. 

5. Atenció individualitzada fora de l'aula. 

Totes aquestes estratègies queden explicades en el Pla d'atenció a la diversitat. 

 

 2.1.2.9. Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua 

El Centre buscarà activitats per  incentivar l'ús de la llengua: rutines diàries, revista escolar, 
lectura de llibres a l'aula, l'estona del conte, poemes, tallers de llengua oral, festes 
tradicionals catalanes... 

 

 2.1.2.10. Avaluació del coneixement de la llengua 

El Projecte Curricular conté uns criteris generals d'avaluació que han de ser revisats 
anualment. Aquests es concreten en una avaluació inicial a nivell oral i/o escrit. Al llarg del 
curs es farà una avaluació continua. Els ítems estaran desplegats en el mateix PC. 
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 2.1.2.11. Materials didàctics 

Els materials que es triïn han de tenir en compte l'edat i els interessos de l'alumnat; que 
fomentin l'aprenentatge significatiu i han d'emprar una metodologia activa i vivencial. 

 

 2.1.3. El català, llengua vertebradora d'un projecte plurilingüe 

 2.1.3.1. Informació multimèdia 

El Centre compta amb una xarxa d'ordinadors connectats a Internet, una part dels quals estan 
a l'aula d'informàtica i la resta repartits un a cada aula. A més a més, cada aula de Primària 
compta amb una pissarra digital interactiva. 

Això permet un accés a la informació i al treball sistemàtic tant a nivell individual com 
col·lectiu. 

 

 2.1.3.2. Usos lingüístics 

El professorat és molt conscient de la complexitat de la situació sociolingüística actual, es 
per això que es fa tot el treball possible perquè l'alumnat tingui uns bons usos lingüístics, i el 
mateix professorat n'és un bon referent.  

 

 2.1.3.3. Diversitat lingüística del centre i de la societat en el currículum 

Al Centre hi ha molt alumnat provinent de famílies castellanoparlants i alumnat de famílies 
estrangeres. Aquest fet es pot aprofitar per a fer activitats que expliquin aspectes concrets del 
país o regió de procedència (comparar esmorzars o plats típics treballats a classe, traducció 
de paraules bàsiques i molt senzilles, temps característic de cada estació, identificació de la 
zona geogràfica on queda situat el país d'origen,...) . 

 

 2.1.3.4. Català i llengües d’origen 

El Centre tindrà en compte l'origen lingüístic del seu alumnat. Es proporcionaran les eines i 
els reforços necessaris en cada cas. 

 

 2.2. La llengua castellana 

2.2.1. L'aprenentatge/ensenyament de la llengua castellana 

 2.2.1.1. Introducció de la llengua castellana 

El Centre farà el tractament que marqui el currículum. Es treballarà exclusivament des de 
l'àrea de llengua castellana. 
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 2.2.1.2. Llengua oral 

La llengua castellana al Cicle Inicial es treballarà bàsicament a nivell oral i tindrà com a 
objectius prioritaris el desenvolupament de les competències lingüístiques que marca el 
currículum: parlar i conversar, escoltar i comprendre. 

A Cicle Mitjà i Superior es treballarà la llengua oral mitjançant exposicions temàtiques i 
seguint les activitats proposades en la programació de l'àrea. 

 2.2.1.3. Llengua escrita 

Es treballarà globalment la lectura i l'escriptura tenint com a objectiu desenvolupar les 
competències lingüístiques que marca el currículum en l'àrea de llengua castellana, en la 
seva dimensió comunicativa: llegir, comprendre i escriure i en la dimensió literària. 

 

 2.2.1.4. Castellà a les àrees no lingüístiques 

En principi, el castellà no s'utilitzarà en cap altra àrea del currículum. 

 

 2.2.1.5. Alumnat nouvingut 

L'acolliment familiar inicial es realitzarà en la llengua d'origen en el cas de ser el castellà, 
l'anglès i el francès, o es buscarà un traductor en el cas d'altres llengües.  

L'alumnat nouvingut que no conegui ni el castellà ni el català s'incorporarà a l'aula ordinària 
d'una manera normalitzada. Tot i això, es contempla la possibilitat de fer grups reduïts 
d'expressió oral per l'alumnat que no tingui un domini correcte de les llengües oficials. 

 

 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 

L'aprenentatge de la primera llengua estrangera es farà al 1r. i 2n curs  d'Educació Infantil 
(P3-P4) a nivell oral, en dues sessions setmanals: una de ½ hora i l'altra d'una hora. 

Aquest ensenyament continuarà a P5 seguint el mateix procediment i incrementant l'horari 
en ½ hora setmanal i una de les dues hores setmanals es farà desdoblament. 

Als cicles Inicial i Mitjà de Primària, es faran dues hores setmanals de llengua estrangera, 
una de les quals es realitzarà en dues sessions de mig grup. A Primer es treballarà, 
bàsicament, a nivell oral, encara que també s'iniciarà a l'alumnat en la lectura i l'escriptura de 
paraules del vocabulari bàsic. 

A Cicle Superior es faran dues hores i mitja setmanals. Dues hores es faran en gran grup i la 
1/2 hora es farà amb desdoblament. 

 

 2.3.1.1.1. Desplegament del currículum 

El Centre disposa de professorat especialista d'anglès. És a qui li pertoca coordinar els 
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diferents nivells, estructurar la programació segons els coneixements previs i les 
característiques i interessos de l'alumnat, adaptant la seva programació als continguts dels 
diferents nivells. 

 

 2.3.1.1.2. Metodologia 

En les primeres etapes de l'ensenyament s'ha de treballar molt la competència oral.  Així, i a 
mesura que se superin els nivells, amb l'adquisició de la gramàtica i les estratègies de 
comunicació tant a nivell oral com escrit, s'assoleix una millora en l'aprenentatge de la 
llengua estrangera.  

Per assolir aquest objectius la metodologia de l'assignatura s'ha de fonamentar en activitats 
dinàmiques, motivadores i significatives, mitjançant recursos i tècniques variades. 

 

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

A Educació Infantil el material didàctic serà comú per a tot l'alumnat, és a partir de Primària 
que s'introduirà un llibre de text individual. A més a més, es preveuen materials que 
serveixin tant per al reforç com per a l'ampliació dels coneixement, alhora que també 
assegurin que hi hagi una continuïtat dels objectius curriculars. 

 

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

En l'aprenentatge de la llengua estrangera s'utilitzaran els recursos tecnològics que permetin 
atendre la diversitat de l'alumnat i explorar noves possibilitats. 

L'alumnat de Primària disposarà d'un CD-ROM, adjunt al seu material, per treballar i 
reforçar a casa els aspectes treballats a l'escola. 

A tots els nivells s'utilitzaran les pissarres digitals de les aules. 

 

 2.3.1.1.5. L’ús de la llengua estrangera a l’aula 

La llengua vehicular a l'aula d'anglès ha de ser l'anglès i es realitzaran estratègies per tal que 
l'alumnat l'empri en les activitats proposades segons el nivell. 

 

 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 

S'han de respectar  els diferents ritmes d'aprenentatge dins d'un marc curricular comú. 

 

 2.3.1.2.2. Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera 

A partir de 1r de Primària, la llengua vehicular de l'àrea d'Educació visual i plàstica, dins de 
l'àmbit artístic, serà l'anglès. 
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A 5è i a 6è de Primària, l’aprenentatge dels continguts de les àrees de Coneixement del Medi 
Natural i de Coneixement del Medi Social i Cultural, es faran parcialment en llengua 
anglesa. Concretament: una unitat didàctica per trimestre alternant amb dues àrees. 

 

 2.3.1.3. Projectes i programes plurilingües 

El Centre no disposa de cap projecte ni programa plurilingüe, però té la intenció d'incorporar 
una segona llengua estrangera (el francès) a Cicle Superior. 

 

 2.3.2. Llengües complementàries procedents de la nova immigració 

El Centre no té previst, per ara, realitzar classes de la llengua d'origen dels infants en horari 
escolar. 

 

 2.4. Organització i gestió 

 2.4.1. Organització dels usos lingüístics 

 2.4.1.1. Llengua del centre 

El nostre centre ha de seguir les directrius marcades pel Departament en aquest sentit, i és 
per això que tots els rètols i l'ambientació general de l'escola s'ha de fer sempre en llengua 
catalana. 

 

 2.4.1.2. Documents de centre 

Tots els documents del Centre estaran escrits en llengua catalana. 

 

 2.4.1.3. Ús no sexista del llenguatge 

El Centre disposa d'una persona que serà la Coordinadora de Coeducació. És membre del 
Consell Escolar i les seves funcions són vetllar per l'ús no sexista del llenguatge i fomentar la 
igualtat d'oportunitats per l'alumnat de diferent sexe, nens i nenes,  en coordinació amb el/la 
Cap d'Estudis. 

 

 2.4.1.4. Comunicació externa 

El Centre fa tota la documentació general en català. L'Escola donarà tota l'atenció que les 
famílies necessitin d'una manera personalitzada en català, castellà, anglès o francès (si 
s'escau). Per a la resta de llengües, el Centre contactarà amb el servei de traducció i mediació 
de l'Ajuntament, del Consell Comarcal o d'altres entitats. 

 

 2.4.1.5. Llengua de relació amb famílies 

Per norma general, tots els professionals del centre s'han d'adreçar en català a les famílies. 
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En el cas que la comunicació no sigui possible es sol·licitarà la col·laboració de traductors. 

 

 2.4.1.6. Educació no formal 

 2.4.1.6.1. Serveis d’educació no formal 

Totes les persones que fan serveis no formals dins del centre han d'utilitzar la llengua 
catalana.  

 

 2.4.1.6.2. Activitats extraescolars 

Les activitats extraescolars que es desenvolupen al centre les poden organitzar tant l'AMiPA 
de l'escola com el PEE (Pla Educatiu d'Entorn). 

L'Equip Directiu ha de mantenir a l'inici de cada curs i durant el mateix, reunions amb la  
junta de l'AMiPA per tal de traçar les directrius comunes. Les persones responsables de 
buscar el servei de monitoratge per a les activitats, han de vetllar perquè les persones que el 
facin tinguin un bon domini de la llengua catalana i que les activitats es realitzin en català. 

 

 2.4.1.6.3. Contractació d’activitats complementàries a les empreses 

Es seguiran els mateixos criteris que en l'apartat anterior. 

 

 2.4.1.7. Llengua i entorn 

El Centre forma part del Pla Educatiu d'Entorn, tot portant a terme activitats diverses. 

 

 2.4.2. Plurilingüisme al centre educatiu 

 2.4.2.1. Actituds lingüístiques 

Tots els possibles problemes derivats de la integració s'han de solucionar a nivell de tutoria; i 
si són més complexos a nivell d'Equip Directiu. 

La societat actual ens obliga a estar oberts a totes les cultures i a totes les singularitats 
lingüístiques. 

 

 2.4.2.2. Mediació lingüística (traducció i facilitació) 

El Centre regula les actuacions que dinamitzen l'ús del català en tots els àmbits. No obstant 
això, facilitarà la comunicació en altres llengües, quan calgui. 

 

 2.4.3. Alumnat nouvingut 

Tot el professorat s''ha d'adreçar en català a l'alumnat nouvingut. 
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 2.4.4. Organització de la programació 

 2.4.4.1. Coordinació cicles i nivells 

La coordinació s'ha de realitzar entre nivells i entre cicles. 

 

 2.4.4.2. Estructures lingüístiques comunes 

Les estructures comunes a Primària es realitzaran en català i es tindran en compte a l'hora de 
treballar les diferents llengües (català-castellà). 

 

 2.4.5. Biblioteca escolar 

El Centre disposa de biblioteca escolar.  

La biblioteca escolar compta amb una comissió i una persona responsable de la seva 
dinamització i organització. El Centre ha de vetllar perquè s’ampliï el fons bibliogràfic 
seguint els criteris lingüístics que estableix aquest document. 

 

 2.4.5.1. Pla de lectura de centre 

El Centre establirà un pla lector que potenciï la dimensió receptiva de l'alumnat perquè 
descobreixi un món que va més enllà de la seva pròpia experiència. 

 

 2.4.6. Projecció del centre 

 2.4.6.1. Pàgina web del centre 

La societat de la informació exigeix la presència de l'Escola a la xarxa d'Internet. Per això la 
nostra pàgina web http://www.xtec.cat/escola-isabel-besora/ és una eina de comunicació 
molt positiva, i ha de ser en català. La seva actualització anirà a càrrec de la Comissió de 
Publicacions. 

 

 2.4.6.2. Revista 

La revista escolar té com a objectiu la comunicació i relació de tota la comunitat educativa. 

El Centre elaborarà una revista mensual: “La Tronada” realitzada principalment en llengua 
catalana, on s'informarà del que es realitza a l'escola, des dels diversos punts de vista: 
alumnat, famílies i professorat. La seva realització anirà a càrrec de la Comissió de 
Publicacions. 

 

 2.4.7. Xarxes de comunitats virtuals 

El Centre s'anirà incorporant progressivament a les xarxes virtuals que formin part dels 
projectes d'escola. 
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3. Concreció operativa del projecte 

OBJECTIUS ACTUACIONS RESPONSABLES TEMPORITZACIÓ INDICADORS 
Distribuir i optimitzar 
horaris de les llengües 
curriculars 

Realització d'horaris Cap d'Estudis Setembre  

Avaluar lectura i 
escriptura ed. Infantil i 
cicle inicial 

Proves de lectura 
distribuïdes segons curs i 
proves Teberosky 

Equip de Cicle - Cap 
d'Estudis 

Inici del 1r-2n i 3r trimestre 
Prova Teberosky i registre 
de lectura. 

Potenciar la lectura de 
llibres 

Promoure la biblioteca/ 
Préstec de llibres 

Tutors/es - Comissió de 
Biblioteca 

Tot el curs Seguiment del préstec 

Treballar les festes i 
tradicions 

Protocol de festes 
Claustre - Equip 
Directiu 

Tot el curs 
Graella de control i 
valoració posterior. 

Fomentar la relació escola 
-pares 

Revista escolar 
 
Xerrades adreçades als 
pares.(PEE) 

Equip Directiu Tot el curs 

Enquesta valoració de la 
revista dirigida als pares. 
 
Assistència als cursos i 
xerrades. 

Facilitar la informació a la 
comunitat educativa. 

-Utilització del correu xtec 
per passar informació. 
-Pàgina web de l'escola 
-Portes obertes 
-Xerrada individual  en el 
procés de matriculació. 
-Circulars informatives. 
-Llibre viatger i agenda. 
-Cartelleres 

Equip Directiu i 
Claustre 

Tot el curs 

-Graella de control i 
valoració al final de curs. 
-Nombre de visitants de la 
pàgina Web 
-Nombres d'assistents. 
-Signatura dels pares en el 
cas de les agendes i 
seguiment per part del 
tutor. 
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4. Distribució horària de les llengües 

 

 

 
Total 455 h 

 ED PRIMÀRIA Hores setmanals per nivell Hores per curs 

Àrees 1r 2n 3r 4t 5è 6è 1r 2n 3r 4t 5è 6è Total 

À
m

bi
t 

lin
gü

ís
ti

c Llengua i literatura 
catalana 

4 4 4 4 3.5 3.5 140h 140h 140h 140h 
122h 
30m 

122h 
30m 

805h 

Llengua i literatura 
castellana 

3 3 3 3 3 3 105h 105h 105h 105h 105h 105h 630h 

Anglès 2 2 2 2 2.5 2.5 70h 70h 70h 70h 87h30m 87h30m 455h 

 
 
 
 

 ED INFANTIL Hores setmanals per nivell Hores per curs 

 Àrees P3 P4 P5 P3 P4 P5 Total 

Co
m

un
ic

ac
ió

 
i l

le
ng

ua
tg

es
 

Llenguatge verbal 4h 30 min 3h 30min 3h 30min 157h 30m 122h 30m 122h 30m 402h 30m 

Anglès 1h 30min 1h 30min 2h 52h 30m 52h 30m 70h 175h 


