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Preàmbul 
 
Fins al curs 2010-2011 la nostra escola formava part de la ZER Baix Camp Nord i 
compartia el Projecte lingüístic comú.  

A partir d’aquest curs comencem a funcionar com una escola independent.  

Per aquesta raó neix la necessitat de tenir un Projecte lingüístic propi adaptant el de la 
ZER a les nostres característiques. 

 
0. Introducció 
 
El Projecte lingüístic preveu: 

� Utilitzar la llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge en totes les 
activitats internes i externes de la comunitat educativa: les activitats orals i escrites, les 
exposicions del professorat, el material didàctic, els llibres de text i les activitats 
d’aprenentatge i d’avaluació seran en llengua catalana. Així mateix, les reunions, els 
informes, les comunicacions..., seran també en llengua catalana.  

� Establir pautes d’ús lingüístic favorables a la llengua catalana per a tots els membres 
de la comunitat educativa i garantir que totes les activitats administratives i les 
comunicacions entre el centre i l’entorn siguin en llengua catalana, sens perjudici que 
s’arbitrin mesures de traducció en el període d’acollida de les famílies de l’alumnat 
nouvingut.  

� Explicitar el tractament de les llengües en el currículum.  

� Organitzar en el primer cicle de l’Educació Primària l’aprenentatge de la lectura i 
l’escriptura en català i introduir la llengua castellana al tercer curs d’Educació Infantil a 
nivell oral.  

� Configurar en una sola àrea les dues llengües oficials a Catalunya a fi d’evitar 
repeticions i afavorir la transferència d’aprenentatges entre elles. Per això, es garantirà 
que les estructures lingüístiques comunes, que es faran en català, serveixin com a base 
per a l’aprenentatge de les dues llengües. 

� Garantir que les metodologies i els agrupaments de l’alumnat afavoreixin les 
interaccions per millorar l’aprenentatge i l’ús de la llengua catalana, potenciant activitats 
d’ús de la llengua no directament relacionades amb l’activitat ordinària dels centres.  

� Ajustar l’enfocament metodològic de l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües 
catalana i castellana a la realitat sociolingüística de l’alumnat del centre.  

� Incorporar la possibilitat d’impartir continguts d’àrees no lingüístiques en una llengua 
estrangera. Alternativament es podran utilitzar aquestes llengües en la realització 
d’activitats previstes en la franja horària de lliure disposició. Aquestes hores comptaran 
com a curriculars de les respectives llengües.  

� Tenir com a objectiu fonamental que tot l’alumnat assoleixi una sòlida competència 
comunicativa i que en acabar l’educació obligatòria pugui utilitzar normalment i 
correctament les dues llengües oficials i comprendre i produir missatges orals i escrits en 
les llengües estrangeres que el centre hagi determinat (anglès i francès). 
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� Assegurar que els infants d’Educació Infantil i del Cicle Inicial d’Educació Primària, els 
pares, mares o tutors dels quals sol·licitin que els seus fills o filles rebin l’ensenyament en 
llengua castellana, siguin escolaritzats en aquesta llengua mitjançant atenció i suport 
material individualitzats. Els mestres del cicle s’han d’organitzar per prestar aquesta 
atenció, de manera que es faci compatible la pertinença al grup classe amb l’especialitat 
dels seus aprenentatges. La direcció del centre comunicarà als serveis territorials 
corresponents les necessitats derivades d’aquesta organització que no puguin ser ateses 
amb els recursos propis del centre. Els serveis territorials hauran de prendre les mesures 
que considerin adequades per atendre-les.  
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1. Context sociolingüístic 

1.1. Alumnat 
 
Les característiques sociolingüístiques del nostre alumnat es reflecteixen en els quadres 
següents. Cal tenir present, però, que aquesta realitat és canviant d’un curs a un altre i, 
fins i tot, al llarg del mateix curs. 

El primer quadre reflecteix el país de procedència de tots aquells alumnes que s’han anat 
incorporant al nostre sistema educatiu, mentre que en el segon s’observa la llengua d’ús 
habitual dintre de la família. 

 

(dades del curs 2011/2012) 

llengua 
NIVELLS 

total % 
P-3 P-4 P-5 1r 2n 3r 4t 5è 6è 

català 10 4 7 6 7 7 2 6 5 54 49,10% 

castellà 0 0 3 3 3 1 2 3 1 16 14,54% 

català i castellà 0 2 4 0 4 0 3 3 0 16 14,54% 

castellà i romanès 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,91% 

àrab 2 2 2 1 1 2 2 0 1 13 11,82% 

romanès 2 0 0 0 1 1 1 0 1 6 5,45% 

alemany i italià 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,91% 

bereber 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1,82% 

polonès 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,91% 

total 14 11 17 10 17 11 10 12 8 110 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(dades del curs 2011/2012) 
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nacionalitat 
NIVELLS 

total % 
P-3 P-4 P-5 1r 2n 3r 4t 5è 6è 

Catalunya 10 6 13 8 13 8 6 11 6 81 73,64% 

Resta de l’estat   1       1 0,91% 

Marroc 2 3 2 1 2 2 2  1 15 13,63% 

Romania 2 1   1 1 1  1 7 6,36% 

Alemanya   1       1 0,91% 

Rep Dominicana    1    1  2 1,82% 

Brasil     1     1 0,91% 

Argentina       1   1 0,91% 

Polònia  1        1 0,91% 

total 14 11 17 10 17 11 10 12 8 110 100,00% 
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1.2. Entorn 

L’entorn rural en què estan immersa la nostra escola facilita la integració sociocultural dels 
alumnes nouvinguts, sempre que la immigració es mantingui dintre d’uns marges 
raonables. Quan se superen aquests marges, hi ha el perill que els immigrants s’agrupin i 
es tanquin entre ells, no només en l’entorn urbà, sinó fins i tot en l’àmbit escolar. 

Una de les tasques primordials de l’escola, i el Projecte Lingüístic ha de contribuir a 
facilitar-la, és la plena integració dels alumnes nouvinguts, tant els de parla castellana 
com de les altres llengües (principalment romanesos i magrebins). I anant més lluny 
també ha de treballar per la integració de les seves famílies en la vida escolar. 

A nivell d’entitats locals també caldrà treballar per a la integració en la vida social i 
relacional del poble de totes les famílies nouvingudes. Pensem que l’escola també hi té un 
paper important. 

Un altre aspecte a treballar està en els mitjans de comunicació. Els nens i nenes estan 
acostumats a veure programes televisius tant en català com en castellà (si bé aquesta 
última llengua és predominant). Aquest aspecte també caldrà tenir-lo en compte ja que el 
nivell de comprensió oral del castellà no està per sota del nivell de comprensió oral del 
català, tot i ser catalanoparlants. 
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2. Tractament de les llengües 

 
2.1. La llengua catalana, llengua vehicular i d’apr enentatge 
 
Segons estableix el DECRET 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació 
dels ensenyaments de l’educació primària, la dimensió comunicativa és la base dels 
aprenentatges de l’àrea, com ho és de tots els aprenentatges escolars, per la qual cosa 
els continguts que es presenten en aquesta dimensió no són els específics de l’àrea 
lingüística, sinó que caldrà atendre’ls en totes les activitats curriculars, centrant les 
activitats de l’àrea en el que té relació amb els aprenentatges literaris. 

En l’apartat de la dimensió literària, cal posar atenció especial a la cultura tradicional i les 
obres de referència de la nostra cultura escrita que són adequades a l’edat. Cal recordar 
que, malgrat que el nucli el representen els processos de recepció, la presència 
d’activitats d’escriptura és un bon instrument per a l’educació literària.  

Finalment, la dimensió plurilingüe i intercultural planteja continguts relacionats amb els 
usos socials en contextos multilingües. Aquesta dimensió s’ha de tenir en compte en totes 
les accions docents, però en aquesta àrea cal fer una aproximació més reflexiva i 
organitzada per atendre totes les habilitats necessàries per a la comunicació en diferents 
contextos. 

Per altra banda, la diversitat lingüística present a les nostres aules es veu com un element 
enriquidor i es reconeix i es valora la llengua d’origen de l’alumnat. 

 
2.1.1. La llengua, vehicle de comunicació i de conv ivència 
 
El català és la llengua usada en totes les activitats acadèmiques i és l’eina de cohesió i 
integració entre totes les persones del centre. 

El centre  vetlla constantment per  a dinamitzar l’ús del català en tots els àmbits de 
convivència i de comunicació quotidiana. 

 
2.1.2. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua cat alana 

 
El claustre de l’escola considera que assolir un bon nivell d’expressió i comprensió en 
català és responsabilitat del professorat de totes les àrees i s’actua en conseqüència. 
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2.1.2.1.Llengua oral 
 
La llengua oral es treballa en tots els cicles i es treballen les diverses modalitats de textos 
orals: entrevista, conversa, dramatització, argumentació....tant a l’àrea de llengua com a 
les altres àrees. 

L’objectiu fonamental és aconseguir que tot l’alumnat assoleixi una sòlida competència 
comunicativa en acabar l’educació obligatòria. 

Considerem que el paper de la llengua oral és fonamental: cal aprendre a parlar, escoltar,  
exposar i dialogar per aprendre. Un bon domini de l’expressió és bàsic per ser ciutadans i 
ciutadanes que estiguin preparats per saber exposar, de forma raonada i coherent, les 
seves opinions. 

 
2.1.2.2.Llengua escrita 
 
L’ensenyament de la llengua escrita ha de tenir com a objectiu, aconseguir, al final de 
l’educació obligatòria, formar lectors i escriptors competents. 

En l’ensenyament de la llengua escrita se segueix l’enfocament metodològic que dóna el 
currículum. Hi ha un plantejament global sobre l’ensenyament de la lectura i l’escriptura, 
que té en compte que és un procés complex que cal abordar des de totes les àrees del 
currículum. Les activitats que es proposen de lectura i escriptura tenen uns objectius clars 
i estan seqüenciades en funció del procés d’ensenyament  i de les característiques de 
l’alumnat. 

 
2.1.2.3. Relació llengua oral i llengua escrita 
 
 El DECRET 142/2007, de 26 de juny, estableix que a més del seu tractament 
específic en algunes àrees del currículum, la comprensió lectora, la capacitat d’expressar-
se amb correcció oralment i per escrit, la comunicació audiovisual, l’ús de les tecnologies 
de la informació i la comunicació i l’educació en valors es desenvoluparan en totes les 
àrees. En tot cas, la lectura, com a factor fonamental per al desenvolupament de les 
competències bàsiques, serà inclosa en les activitats de les diverses àrees.  

Hi ha un plantejament integrat del tractament de la llengua. S’utilitza la llengua oral i la 
llengua escrita com a suport per analitzar, reflexionar i millorar els propis aprenentatges. 
Es procura planificar, a tots els nivells, activitats en què la relació de la llengua oral i la 
llengua escrita sigui inherent. 
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2.1.2.4. Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament  inicial de la llengua vehicular 
 
El nostre centre ha elaborat un Pla d’acollida (entès com el conjunt d’actuacions i mesures 
organitzatives i curriculars que un centre posa en marxa per tal de facilitar la incorporació 
de l’alumnat nouvingut), on es recullen i se sistematitzen les actuacions que s’han de posar 
en marxa per facilitar la incorporació de l’alumnat nouvingut. S’han establert mecanismes 
d’avaluació del compliment dels objectius del pla i per actualitzar-lo en funció dels canvis 
que es puguin produir.  

Pel que fa a l’aprenentatge inicial de la llengua, existeixen mecanismes de coordinació que 
permeten aplicar metodologies de català com a segona llengua i estratègies per facilitar 
una instrucció comprensible en totes les àrees. 

 
2.1.2.5. Atenció de la diversitat 
 
Amb la col·laboració dels serveis educatius, el nostre centre 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.  

El centre ha elaborat el Pla d’Atenció a la Diversitat i la CAD (Comissió d’Atenció a la 
Diversitat) vetlla per donar suport específic als infants que ho necessiten.  

 
2.1.2.6. Activitats d’incentivació de l’ús de la ll engua 
 

La nostra escola organitza la programació curricular i l’avaluació per potenciar l’ús del 
català. També s’organitzen activitats que tenen com a finalitat potenciar aquest ús. 
 
2.1.2.7. Avaluació del coneixement de la llengua 
 
D’acord amb allò que estableix el DECRET 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix 
l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària. DOGC núm. 4915 de 29 de juny 
del 2007, es posarà especial cura en l’avaluació formativa i en el grau d’adquisició de les 
competències bàsiques i en el supòsit que el progrés de l’alumne no sigui l'adequat, 
s’establiran mesures de reforç per facilitar-li l’adquisició dels aprenentatges bàsics.  

L’avaluació s’aplica com una part del procés d’ensenyament aprenentatge que, en part, ha 
de servir per responsabilitzar l’alumne del seu propi aprenentatge. 

Els instruments d’avaluació i mecanismes de seguiment són també elements de reflexió 
per prendre decisions en relació amb l’organització del currículum, els enfocaments 
metodològics i l’atenció personalitzada de l’alumne. 

S’avaluen les competències relacionades amb la dimensió comunicativa i amb la dimensió 
literària en contextos comunicatius. 
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2.1.2.8. Materials didàctics 
 
S’apliquen criteris explícits i compartits per seleccionar els materials, entesos com tots 
aquells recursos que poden servir per crear situacions d’aprenentatge. L’elaboració de la 
seqüència didàctica per al tractament de la dimensió literària té molta continuïtat al llarg 
de tota l’etapa. 

També s’assegura la presència de recursos TIC i audiovisuals, com a element motivador, 
com a mitjà d’accés a material divers, per atendre els diferents ritmes de treball, per la 
vàlua que aquestes eines tenen per al tractament de la informació i per la difusió dels 
resultats de les tasques d’aprenentatge. 

 
2.2. La llengua castellana 
 
2.2.1. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua cas tellana 
 
2.2.1.1. Introducció de la llengua castellana 
 
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, de 26 de 
juny, per la qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària  
estableix que 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.  

En aquest sentit es té en compte la realitat sociolingüística de l’alumnat i es busquen 
materials adequats a la realitat del centre i a la realitat individual de cada alumne. En tot 
moment es procura que hi hagi continuïtat i coherència metodològica entre allò què es fa 
en català i allò què es fa en castellà. L’objectiu final és que l’alumnat, en finalitzar 
l’escolarització obligatòria, tingui el mateix nivell de llengua catalana que de llengua 
castellana. 

La llengua castellana s’introdueix, a nivell oral, a l’últim curs de l’educació infantil. Al 
segon curs del Cicle Inicial es comença el treball escrit. 

Es procura també que el professorat que imparteix la llengua castellana no sigui el mateix 
que imparteix l’àrea de llengua catalana. 
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2.2.1.2. Llengua oral 
 
El treball de la llengua oral és present en tots els cursos de l’educació primària, emprant-
se estratègies, situacions comunicatives i activitats diverses per tal de fomentar-ne l’ús, 
posant especial èmfasi en els primers cursos. Es treballen diverses modalitats de textos 
orals: entrevista, conversa, dramatització, argumentació... 

 
2.2.1.3. Llengua escrita 
 
L’enfocament metodològic que se segueix és el que marca el currículum, havent-hi un 
plantejament global sobre l’ensenyament de la lectura i l’escriptura. Les activitats que es 
proposen tenen uns objectius clars i s’estableixen mecanismes de revisió per tal de 
millorar les dues habilitats. 

Les habilitats de la llengua escrita en castellà estan seqüenciades en funció del procés 
d’ensenyament-aprenentatge. 

  
2.2.1.4. Activitats d’ús 
 
Es preveuen activitats d’ús de la llengua castellana per tal de reforçar el procés 
d’ensenyament-aprenentatge; bàsicament s’utilitza com a recurs l’intercanvi de 
correspondència, tant amb alumnes de la resta de l’estat com d’altres països de parla 
hispana. 

També s’assegura la presència de recursos TIC i audiovisuals. 

 
 
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 
 
El DECRET 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
de l’educació primària estableix com uns dels seus objectius:  

9.5 En l’àrea de llengües estrangeres, l’alumnat iniciarà l’aprenentatge d’una primera 
llengua en el cicle inicial.  

9.6 Els centres educatius podran oferir, de manera opcional per a l’alumnat, una segona 
llengua estrangera al cicle superior de l’educació primària.  

En aquest sentit, des del curs 2003-2004, per un acord de ZER Baix Camp Nord, de la 
qual formàvem part, la llengua anglesa s’introdueix, com a primera llengua estrangera, a 
partir del primer curs de cicle inicial, avançant-nos  a l’aplicació per part del Departament.  

Quant a la segona llengua estrangera, a partir del curs 1994-1995 fins el curs 2001-2002 
es va portar a terme un pla experimental d’introducció del francès com a segona llengua a 
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nivell precoç a partir del primer curs de cicle inicial. A partir del curs 2003-2004 el francès 
s’introdueix, com a segona llengua, des de tercer. 

Per tal que els infants puguin tenir una continuïtat en l’estudi un cop s’incorporen a 
l’educació secundària obligatòria, l’equip directiu, en el seu moment, va realitzar reunions 
de coordinació amb els IES adscrits als centres de la ZER per tal que tinguessin en 
compte aquesta realitat i ofertessin el francès en els seus plans d’estudi. 

També, en el cicle superior, dintre del marc d’un programa d’innovació en llengües 
estrangeres, s’imparteix una part de l’àrea de naturals en llengua anglesa (Eco-workshop).  

A partir del curs 2012-2013, a partir de cicle mitjà, en diferents àrees, es duu a terme un 
tractament plurilingüe de les diferents llengües romàniques (Euromania). 

Per altra banda, el DECRET 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació 
dels ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil estableix: 

4.6 Quan el context sociolingüístic escolar ho permeti, s’iniciarà, especialmente en el 
darrer curs del cicle, una primera aproximació a l’ús oral d’una llengua estrangera. 

En aquest sentit s’acorda que a partir del curs 2014-2015, l’ensenyament de la llengua 
anglesa s’iniciarà, a nivell oral a P-5. 

En data 19 de maig de 2014, el Consell Escolar ha aprovat la creació d’un lloc específic 
estructural d’àmbit lingüístic per a dur a terme aquest tractament diferenciat i intensiu de la 
llengua anglesa a la nostra escola. 
  
2.3.1.1.1. Desplegament del currículum 
 
S’estableixen els criteris per a que la programació s’estructuri a partir d’activitats 
d’aprenentatge que són rellevants i globals, que condueixen a un producte final i 
requereixen l’ús de la llengua anglesa o francesa, segons el cas, i tenen una estructura 
seqüencial de construcció del coneixement, preveient-se agrupaments de diversa 
tipologia. 

A final de curs, en la memòria anual, es fa una reflexió sobre el procés i el resultat final. 
 
2.3.1.1.2. Metodologia 
 
Sempre que sigui possible, es destinarà un espai com a aula de llengües estrangeres per 
tal que sigui un espai d’immersió en la llengua d’aprenentatge, entenent que aquest espai 
és la millor garantia, tant per oferir oportunitats d’ús real i de contacte amb la llengua 
d’aprenentatge, com per tenir localitzats en un sol espai tot el material de l’àrea. 

El professorat de llengües estrangeres està d’acord en què el desenvolupament 
competencial implica la capacitat d’utilitzar els coneixements i habilitats, de manera 
transversal i interactiva, en contextos i situacions diverses. 

En la memòria anual se’n fa el seguiment. 
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2.3.1.1.3. Materials didàctics per a l’aprenentatge  de la llengua estrangera 
 

Els llibres de text i els materials didàctics i de reforç es revisen periòdicament per tal 
d’assegurar-ne la seva utilitat segons les característiques de l’alumnat. 

Els recursos TIC, TAC i audiovisuals també estan presents en l’aprenentatge com a mitjà 
d’accés a documents i material original. 

 
2.3.1.2. Estratègies d’ampliació de l’oferta de lle ngües estrangeres 
   
2.3.1.2.1. Aprenentatge integrat de continguts i ll engua estrangera 

 
Durant els cursos 2003-2004 i 2004-2005 es va portar a terme un Projecte Orator que 
amb el nom “Eco-workshop” consisteix en impartir una part de l’àrea de coneixement del 
medi natural en llengua anglesa. A partir del curs 2005-2006 aquest Projecte ha passat a 
formar part del  Projecte Educatiu. 

A partir del curs 2006-2007 s’inicià un nou període amb el Pla d’Innovació de Llengües 
Estrangeres, aprovat pel Departament,  “English Everywhere “ que té com a finalitat donar 
continuïtat al treball iniciat amb el projecte Orator, amb una durada de tres anys. 

L’experiència iniciada en aquests darrers cursos mitjançant aquest treball produeix un 
increment del contacte dels nostres alumnes amb la llengua anglesa i una ampliació 
considerable dels àmbits d’ús en àrees que no són pròpiament lingüístiques, afavorint 
d’aquesta manera la seva competència lingüística en aquesta llengua. 

Cada començament de curs els professors de llengua anglesa i de coneixement del medi, 
consensuen els blocs de continguts que es treballaran en la llengua anglesa. 

Al final de cada curs escolar, i dintre de la memòria de l’àrea d’anglès es fa una valoració 
sobre la consecució dels objectius proposats. 

L’equip directiu vetllarà per la  continuïtat d’aquesta experiència més enllà del Pla 
d’innovació, amb la dotació de personal corresponent. 

A partir del curs 2011-2012, a Cicle Mitjà i Cicle Superior s’ha instaurat el projecte 
Euromania, un projecte europeu que té per objectiu desvetllar interessos plurilingües i 
avançar cap a una competència lectora plurilingüe en set llengües romàniques: portuguès, 
castellà, català, occità, francès, italià i romanès, i és també una estratègia per a la millora 
de la competència comunicativa, que és fonamental per a l’èxit acadèmic de l’alumnat. 

Com a ampliació del treball integrat de continguts i llengua estrangera, a partir del curs 
2014-2015 es començarà el treball de plàstica utilitzant l’anglès com a llengua vehicular a 
1r nivell (Arts & Crafts) i ampliant, progressivament , a la resta de cursos de primària 
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2.4. Organització i gestió 
 
2.4.1. Organització dels usos lingüístics  

 
2.4.1.1. Llengua del centre 
 

 Tal com preveu l’Estatut d’autonomia de Catalunya en el seu article 6, la llengua 
pròpia de Catalunya és el català, la qual ha de ser la llengua normalment emprada com a 
vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament. 

Per altra banda, d’acord amb l’article 20.2 de la Llei de política lingüística, la nostra escola 
fa del català la llengua normal de treball i de projecció interna i externa. 

En aquest sentit s’ha acordat seguir un criteri favorable a l’ús del català en totes les 
comunicacions, també en els rètols, cartells i en la decoració general. 

Tota la documentació del centre (Projecte Educatiu, Normes d’Organització i 
Funcionament del Centre, Pla Anual...) és redactada en català i seguint criteris d’utilització 
d’un llenguatge no sexista ni androcèntric. Periòdicament se’n fa un seguiment i 
actualització, fent atenció als continguts referits a la llengua catalana i fent-ne la 
corresponent difusió entre tota la comunitat educativa. 

La comunicació amb les famílies es fa en català. Els documents que s’elaboren (actes, 
comunicats, informes...) estan redactats en català i si hi ha alguna família que demana 
que se li faci en castellà, justificant-ne la necessitat, se li oferirà un format bilingüe, així 
com també es tindran en compte, sempre que sigui possible, les llengües dels alumnes 
nouvinguts mitjançant uns documents ja prèviament traduïts. Per altra banda, els 
professionals del centre també s’adreçaran de manera habitual en català a les famílies del 
centre. 

També es vetlla per a què en l’organització i la realització de serveis educatius no formals 
(servei d’acollida matinal, servei de menjador, activitats extraescolars...) se segueixin les 
mateixes orientacions i propostes pel que fa al català com a llengua d’ús i al tractament de 
la diversitat lingüística. 
 
2.4.2. Plurilingüisme i alumnat nouvingut  
 
El clima del centre és favorable a la diversitat cultural, entenent-la com a element 
enriquidor. 

En la relació amb l’alumnat nouvingut tot el professorat i resta de personal del centre 
utilitzen sempre el català. En la mesura de les possibilitats, es garanteix una atenció 
individualitzada intensiva per aprendre aquesta llengua, fent-se amb un enfocament 
comunicatiu i amb la metodologia que es considera més adequada. Els resultats s’avaluen 
periòdicament i se’n fa un seguiment acurat. 

De manera progressiva es van articulant mesures de traducció de documents o 
d’informacions en el moment d’acollida de les famílies nouvingudes i es facilita 
documentació bilingüe català/castellà a tothom que ho demana explícitament. 
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2.4.3. Organització dels recursos humans 
 
2.4.3.1. El pla de formació de centre en temes ling üístics 

 
L’escola fa una autodiagnosi continuada amb les necessitats de formació relacionades 
amb els objectius estratègics i de millora. La detecció de les necessitats de formació es fa 
en el context del Claustre per tal d’incorporar noves metodologies de treball en les 
diverses àrees curriculars. Cada curs l’equip directiu vetlla per a què tot el Claustre pugui 
accedir a aquesta formació. 

 
2.4.4. Organització de la programació curricular 
 
2.4.4.1.Coordinació cicles i etapa 
 
En les reunions de cicles l’equip docent adequa i adapta el currículum a les 
característiques de l’alumnat, indicant els aspectes sobre els que cal incidir més. Aquest 
treball es completarà a nivell d’etapa per tal de desenvolupar el currículum de les àrees 
lingüístiques de manera que tinguin una continuïtat de criteris i una progressió al llarg de 
tota l’etapa. 

 
2.4.4.2.Estructures lingüístiques comunes 
 
En relació directa amb la dimensió plurilingüe i intercultural, però tenint en compte també 
la dimensió comunicativa, hi ha un conjunt de continguts que són comuns a totes les 
llengües ensenyades. No té sentit que cada llengua torni a plantejar-los des de l’inici com 
si fossin específics, ben al contrari, cal introduir-los més sistemàticament i reflexivament 
en la llengua de l’escola per ser aplicats en les altres, i facilitar, així, la transferència 
necessària d’aprenentatges entre llengües. Aquests continguts comuns són més freqüents 
entre la llengua catalana, la castellana i la francesa. 

El treball de les estructures lingüístiques comunes, que es fa en català, serveix com a 
base per a l’aprenentatge de les altres llengües.  

 
2.4.5. Biblioteca escolar 
 
El centre disposa de biblioteca d’aula amb un fons documental que es va ampliant a 
mesura que les disponibilitats pressupostàries ho permeten, procurant que sigui suficient 
per a donar resposta a les necessitats d’informació de la comunitat educativa. Pel que fa a 
la llengua, els documents estan escrits majoritàriament en català, però també es té en 
compte la incorporació de documents escrits en les altres llengües del currículum. Des del 
centre es fomenta l’ús de la biblioteca. 

Es planifiquen activitats que treballen la competència informacional de forma integrada en 
les activitats del currículum. Aquestes activitats estan dissenyades per a afavorir 
l’adquisició d’habilitats i destreses que permetin a l’alumnat transformar la informació en 
coneixement personal: reconèixer la necessitat d’informació, com localitzar-la, com 
avaluar-la, com usar-la de forma efectiva i com comunicar-la. 
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Així mateix, tal com s’especifica en el Projecte Educatiu, es fa un treball sistemàtic de gust 
per la lectura. 

 
2.4.6. Projecció de l’escola 
 

A partir del curs 2012-2013, el centre elabora un fulletó on s’informa de manera periòdica 
a les famílies de les diferents activitats que es realitzen a l’aula. 

El centre també col·labora  amb altres organismes (AMPA, Ajuntament, associacions...) 
en l’elaboració de revistes, en les quals s’hi transmet el treball que es duu a terme al 
nostres centre. La llengua emprada en aquestes col·laboracions és el català. 

 

2.4.7. Intercanvis i mobilitat 
 
És voluntat de tota la comunitat educativa de participar en intercanvis (ja siguin epistolars, 
telemàtics o presencials) i trobades amb altres centres educatius, per tal com són unes 
activitats molt enriquidores que s’encaminen a millorar la competència lingüística a viure 
necessitats de comunicació i interacció reals en el seu propi context, a generar bones 
pràctiques, a facilitar la interrelació sociocultural i a afavorir el coneixement de la riquesa 
històrica, lingüística i cultural d’altres indrets. 
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3. Concreció operativa del projecte  
 

En aquest apartat s’indica el moment d’introducció de les diferents llengües que es 
treballen (quadre 1) i es concreten les dedicacions horàries al llarg del curs i de cada nivell 
de les diferents àrees lingüístiques (quadre 2)  

 

QUADRE 1 

 

 

 
Llengua catalana Llengua castellana Primera llengua 

estrangera (anglès)  
Segona llengua 

estrangera (francès) 
oral escrit oral escrit oral escrit oral escrit 

P3         
P4         
P5         
1r         
2n         
3r         
4t         
5è         
6è         
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QUADRE 2 

 

 Hores 
setmanals 

Hores 
per curs 

Hores 
per cicle 

Blocs  
de 

continguts 
Llengua catalana      

1r curs (CI) 4 140 
280 

 
2n curs (CI) 4 140  
3r curs (CM) 3 105 

210 
 

4t curs (CM) 3 105  
5è curs (CS) 2,5 87,5 

175 
 

6è curs (CS) 2,5 87,5  

        Total   665 
(+140) 

665 
(+140)  

Llengua castellana      
1r curs (CI) 2,5 87,5 

175 
 

2n curs (CI) 2,5 87,5  
3r curs (CM) 2,5 87,5 

175 
 

4t curs (CM) 2,5 87,5  
5è curs (CS) 2,5 87,5 

175 
 

6è curs (CS) 2,5 87,5  
        Total   525 525  

TOTAL 
LLENGUA CATALANA  

 I LLENGUA CASTELLANA  
 1190 

(+140) 
1190 

(+140)  

Primera llengua estrangera 
(anglès)  

 
 

 
 

Infantil P-5  26,25 (*)   
1r curs (CI) 2 70 

140 
35 

2n curs (CI) 2 70 35 
3r curs (CM) 2,5 87,5 

175 
35 

4t curs (CM) 2,5 87,5 35 
5è curs (CS) 2 70 

140 
70 

6è curs (CS) 2 70 70 
        Total   481,5 81,5 280 (**) 

TOTAL 
ANGLÈS A PRIMÀRIA   455 

(+35) 
455 

(+35) 280 (**) 

Segona llengua estrangera 
(francès)  

    

3r curs (CM) 1,5 52,5 
105 

 
4t curs (CM) 1,5 52,5  
5è curs (CS) 2 70 

140 
 

6è curs (CS) 2 70  

Total   245 
(+245) 

245 
(+245)  

(*) 45 minuts setmanals 
(**)  plàstica en anglès, de 1r a 6è, 1 h setmanal 
 eco-workshop a 5è i 6è, 1 h setmanal 
Les dades entre parèntesi mostren la diferència amb els mínims establerts pel Decret 
119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària (hores 
de lliure disposició). 
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REFERENTS NORMATIUS 
 
− Estatut de Catalunya. 
 
− LEC 
 
− LOE: Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels 
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Política Lingüística. 

 
− Llei 1/1998, de 7 de gener (DOGC 2553, del 9, i BOE 36, d'11 de febrer), de política 
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− Ordre de 8 de setembre de 1983 (DOGC 362, del 9, i correcció d'errada en el DOGC 
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l'aplicació de la Llei /1983, de normalització lingüística a Catalunya, a l'àmbit de 
l'ensenyament no universitari, modificat per l'Ordre de 6 de desembre de 1983 (DOGC 
415, de 9 de març de 1984). 

 
− Decret 362/1983, de 30 d'agost (DOGC 359, del 31), sobre aplicació de la Llei 7/1983, 

de 18 d'abril (DOGC 322, del 22), de normalització lingüística a Catalunya a l'àmbit de 
l'ensenyament no universitari, modificat pel Decret 576/1983, de 6 de desembre 
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