
Pla Lingüístic de Centre                                                                         Escola Charles Darwin 

1 
 

 
 
1. INTRODUCCIÓ. 
 
Aquest PLC, com a document que defineix la organització i gestió del centre en referència a 
l’ús de les llengües i el seu tractament curricular, s’emmarca en la normativa legal vigent que 
consta al capítol 3 d’aquest document. 
 
Pretenem que el present projecte esdevingui un instrument de referència per a tota la 
comunitat educativa, tant respecte a l’ensenyament-aprenentatge de les llengües, com 
respecte a la comunicació entre tots els membres.  
 
A grans trets els eixos vertebradors del nostre projecte són:  
 
● Generalitzar i consolidar la llengua catalana com a llengua vehicular de l’ensenyament-

aprenentatge i de la comunicació en el centre.  
● Formar parlants plurilingües i pluriculturals que respectin la diversitat lingüística i cultural 

de la societat en que vivim.  
● Afavorir la cohesió social a partir del coneixement i el respecte de l’altre.  
 
A partir d’aquests eixos centrals el desenvolupament d’aquest projecte haurà de facilitar que 
els/les nostres alumnes:  
 
- Puguin assolir la competència plena en català i castellà, utilitzant aquestes llengües en 

tots els seus registres (formals i no formals). 
- Puguin utilitzar les llengües tant en la construcció del coneixement com en la construcció 

de la seva personalitat i en l’expressió d’emocions, sentiments i idees en situacions 
d’interacció que afavoreixin la convivència.  

- Puguin comunicar correctament en una llengua estrangera.  
- Siguin capaços d’entendre missatges audiovisuals.  
- Sàpiguen valorar la diversitat lingüística com a fet enriquidor.  
- Respectin la diversitat cultural i personal que conforma la comunitat educativa. 
 
Globalment volem proporcionar als nostres nens i nenes eines que afavoreixin la igualtat 
d’oportunitats tot ampliant les seves possibilitats culturals i professionals.  
En el procés d’elaboració del projecte partim de la composició sociolingüística de la nostra 
comunitat, que implica la valoració de la incidència al centre del fenomen de la immigració 
(que comporta el tenir molt presents la llengua i la cultura dels alumnes nouvinguts). 
 
Finalment volem fer palesa la intenció de situar l’aprenentatge de la llengua en el marc de 
l’aprenentatge global curricular i, per tant, implica totes les àrees del currículum, considerant 
usos especificats en cada matèria.  
 

En definitiva volem que la llengua i el fet comunicatiu no només quedin restringits al 
currículum, sinó que es plantegin com un aprenentatge viu i funcional que formi part de les 
relacions interpersonals,  afectives, etc., …  i sigui mitjà real de cohesió social i d’integració.  
 
 



Pla Lingüístic de Centre                                                                         Escola Charles Darwin 

1 
 

 
2. ANÀLISI DEL CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC ESCOLAR. 
 
2.1. Situació lingüística de l’alumnat.  
 
La elaboració del PLC ha estat una oportunitat per portar a terme una anàlisi exhaustiva del 
context lingüístic de l’escola.  
 
Per tal de fer aquesta anàlisi i situar l’alumnat i les seves famílies quan als seus usos 
lingüístics, es varen passar dos tipus de qüestionaris. El primer (enquesta 1) es va lliurar a 
les famílies de tots els nens/es del centre. Les preguntes d’aquest qüestionari pretenen 
descriure el perfil, tant lingüístic com cultural, de l’entorn familiar dels/de les nostres 
alumnes.  
 
El segon qüestionari (enquesta 2) s’adreçava a nens i nenes de 3r a 6è de primària. A banda 
d’ésser un instrument d’ampliació i contrast de les dades de l’enquesta 1, aquest instrument 
tenia l’objectiu d’ésser una eina de treball amb els/les nens/es, per tal de fer-los conscients 
de la seva situació personal quan a parlants, lectors i usuaris de mitjans audiovisuals.  
 
Ambdós qüestionaris tenen preguntes en comú, que s’han formulat pensant en fer una 
valoració comparativa de les respostes.  
 
Amb aquest propòsit farem l’anàlisi de les preguntes comunes als dos qüestionaris al mateix 
temps: 
 
En total es recolliren 372 qüestionaris del tipus 1 i 189 del tipus 2. D’aquesta manera la 
nostra enquesta avarca un 83% del total de famílies, fet que atorga una amplia 
representativitat a les dades obtingudes.   
 
El primer bloc de preguntes analitzat correspon a la llengua o llengües que es parlen a casa. 
Corresponen en aquest bloc les preguntes 1 i 2 de l’enquesta 1 i les preguntes 1, 2, 3 i 4  de 
l’enquesta 2.  
 
Els pares i mares afirmen que a casa es parla majoritàriament en castellà, amb els pares 
(entre 64% i un 71%) i entre els germans 61%, mentre que el català es la llengua d’un 14% 
de famílies.  
 
El percentatge de famílies que es relacionen al mateix temps en català i castellà també 
oscil·la entre el 20% de l’enquesta 1 i el 12% de l’enquesta 2.  
 
Una dada significativa és el nombre de famílies que parlen altres llengües, va del 4% de 
l’enquesta 1 al 6% de l’enquesta 2 del total. 
 
La llengua de relació entre els nens i nenes del centre en les estones d’esbarjo (enquesta 1, 
pregunta 3 i enquesta 2, preguntes 5 i 6) és bàsicament el castellà amb un 68%, i és 
significatiu el baix percentatge de nens i nenes que es relacionen en català amb els amics, 
un 5%. La relació bilingüe (català/castellà) entre iguals és d’un 27%, dada que coincideix a 
les dues enquestes.  
 
La resta de llengües gairebé no s’utilitzen en el sí de les relacions entre iguals (1% a 
l’enquesta 1 i 0% a l’enquesta 2).  
 
En l’àmbit de l’ús dels mitjans de comunicació, bàsicament la TV, val a dir que els canals 
més vistos són canals que emeten la programació en llengua castellana (Antena 3, Tele 5, 



Pla Lingüístic de Centre                                                                         Escola Charles Darwin 

1 
 

La Cuatro). No obstant, les famílies afirmen que es miren programes en català o castellà 
indistintament (61%).  
 
El tipus de programes que més es veuen a les llars són, majoritàriament, dibuixos (84%) 
seguits amb proporcions menors pels concursos (24%) i les sèries (15%), segons les 
famílies.  La franja d’alumnes que va respondre l’enquesta afirma que veuen en una mateixa 
proporció (69%) els dibuixos i les sèries i amb un 62 i 61% veuen pel·lícules i concursos 
respectivament.  
 
Segons la resposta de les famílies, els informatius els veuen un 6%. Curiosament els nens i 
nenes responen que miren els informatius en una proporció del 15%.  
 
Compren premsa escrita el 69% de famílies, i un 18% està subscrit a alguna publicació. Les 
publicacions comprades estan escrites en castellà en un 48%. En català o castellà compren 
premsa 24% de famílies i només en català un 6%. Les publicacions en d’altres llengües són 
comprades per UN 2% de famílies. Les poques subscripcions (18%) són bàsicament a 
revistes o diaris escrits en castellà 67%, subscrites un 1% de famílies en català, en d’altres 
llengües hi ha un 22% de subscripcions.  
 
Globalment, la lectura dels nens fora de l’escola es fa en llengua castellana, un total de 66% 
d’alumnes llegeix més de 5 llibres l’any en aquesta llengua, mentre que en català ho fan un 
58% de nens i nenes.  
 
Els percentatges, però, no són molt diferenciats. Val a dir que la franja de lectura d’entre 0-5 
llibres en català es situen el 42% d’alumnes i en el cas del castellà aquesta dada és menor, 
un 34%. Això fa evident la superioritat de la llengua castellana en l’àmbit de les lectures 
voluntàries dels nens/es. 
 
Es significatiu que un 40% de nens llegeixin en altres idiomes. Aquests idiomes no s’han 
especificat a l’enquesta, però donada la baixa incidència de població immigrant al centre, 
aquesta llengua podria ésser l’anglès.  
 
La recerca d’informació a internet es fa triant bàsicament pàgines en català i castellà o el 
castellà. 
 
Quan es tracta de jugar amb jocs d’ordinador l’idioma de referència és el castellà pel 59% 
d’alumnes. En les dues llengües juguen un 25% de nens i nenes usuaris i es significatiu que 
en aquest apartat un 28% juguen en d’altres idiomes. Són usuaris de jocs només en català 
el 5% de nens/es.  
 
És molt baixa la incidència de famílies amb d‘altres llengües.   
 
En general, un cop feta l’anàlisi de les enquestes es fa palès que l’entorn cultural de les llars 
familiars de l’escola és bàsicament castellà. La llengua d’ús entre els membres de les 
famílies i la llengua de relació entre iguals és dóna majoritàriament la llengua castellana. Val 
a dir que les enquestes portades a terme només s’han adreçat al sector famílies, deixant de 
banda el sector d’adults que treballa directament en contacte amb els nens i nenes (mestres, 
monitors, personal de serveis, …).  
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2.2. Ús de la llengua en l’àmbit escolar.  
 
A nivell de professorat, en aquest moment, la totalitat del claustre està capacitat per impartir 
classes en català i de català.  
 
La percepció general de l’ús del català en aquest sector és que, a nivell oral, s’utilitza 
majoritàriament en situacions acadèmiques i en reunions formals (claustres, cicles, consells 
escolars, comissions, reunions amb famílies, …) però que, en situacions informals, sovint es 
parla en castellà.  
 
A nivell escrit, la llengua d’ús majoritari és, a tots els nivells, el català, tret de l’espai horari 
dedicat a les àrees de llengua castellana i anglès.  
 
El personal d’administració i serveis (PAS) adscrit al centre, té capacitació per tal d’utilitzar el 
català en la seva feina, tant a nivell oral com escrit. En situacions informals, el castellà 
també és la llengua més utilitzada.  
 
La mateixa pauta regeix en relació amb el monitoratge que porta a terme les activitats 
extraescolars i els serveis que ofereix el centre. Cal remarcar que el coneixement de la 
llengua a nivell oral és condició bàsica en el procés de selecció del personal que porta a 
terme les activitats complementàries i serveis del centre.  
 
L’AMPA del centre ha fet palesa sempre la seva voluntat de fer del català la llengua d’ús i 
relació en el centre. No obstant, igual que passa en la resta de sectors de la nostra 
comunitat, a nivell informal, el castellà és la llengua bàsica de relació.   
 
 
2.3. Llengua i entorn.  
 
L’entorn lingüístic del nostre centre és, majoritàriament, castellanoparlant, reduint-se la 
presència del català a les activitats lúdiques i culturals d’algunes entitats de la ciutat.  
Val a dir que la ciutat disposa d’un Pla d’Entorn al qual el nostre centre dona suport i que té 
com a objectiu fonamental la cohesió social i potenciar l’apropament de tota la població a la 
cultura i la llengua del país.  
 
3. MARC LEGAL. 
 
El marc legal de referència ens remet a:  
▪ La Constitució Espanyola (aprovada 31-X-78, ratificada per Referèndum 6-XII-78 i 

sancionada per Sa Majestat el 27-XII-78) en l’article 3.2 “Les altres llengües espanyoles 
seran també oficials en les respectives Comunitats Autònomes d’acord amb els seus 
Estatuts”.  

▪ L’Estatut d’Autonomia (promulgat el 22-XII-79), en el Títol preliminar, article 3.1 “La 
llengua pròpia de Catalunya és el català”, i el 3.3 “La Generalitat garantirà l’ús normal i 
oficial d’ambdós idiomes, prendrà les mesures necessàries per tal d’assegurar llur 
coneixement i crearà les condicions que permetin d’arribar a una igualtat plena quant als 
drets i deures dels ciutadans de Catalunya”. 

▪ Resolució 18-V-82 [Normes sobre l’ensenyament en català en centres de nova creació]. 
▪ Decret 270/82, 5 d’agost [Equiparació de l’ús de les dues llengües oficials als centres 

docents no universitaris] 
▪ Llei 7/83 [Llei de Normalització Lingüística a Catalunya] 
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▪ Decret 363/83, 30 d’agost [Estableix el català com a llengua pròpia de l’ensenyament i 
de l’administració educativa] 

Volem destacar especialment el marc legal derivat de la nova ordenació curricular i, en 
concret, el Decret 142/2007 de 26 de juny del qual citem els següents articles: 

● Article 2:  
La finalitat de l'educació primària és proporcionar a tots els nens i les nenes les 
competències que els permetin assegurar el seu desenvolupament personal i social; adquirir 
les habilitats i les competències culturals i socials relatives a l'expressió i comprensió oral, a 
la lectura i a l'escriptura, al càlcul, a la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, a 
l'autonomia personal, la coresponsabilitat i la interdependència personal, a la resolució de 
problemes i als coneixements bàsics de la ciència, la cultura i la convivència, el rebuig de tot 
tipus de comportaments discriminatoris per raó de sexe; desenvolupar la competència 
d'expressar el que s'ha après, d'explicar amb raons coherents, fiables i ben justificades el 
seu punt de vista i la seva opinió, de saber escoltar el punt de vista dels altres amb respecte 
i d'arribar a acords quan sigui necessari; desenvolupar les habilitats socials, d'esforç, treball i 
estudi; expressar el sentit artístic, la creativitat i l'afectivitat; i conèixer els elements bàsics de 
la llengua, la història, la geografia i les tradicions pròpies de Catalunya que permetin el seu 
arrelament. 

● Article 4:  
La llengua catalana, eix vertebrador del projecte educatiu 
4.1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, serà utilitzat normalment com a llengua 
vehicular d'ensenyament i aprenentatge i en les activitats internes i externes de la comunitat 
educativa: activitats orals i escrites de l'alumnat i del professorat, exposicions del 
professorat, llibres de text i material didàctic, activitats d'aprenentatge i d'avaluació, i 
comunicacions amb les famílies. 
4.2. L'alumnat té dret a rebre l'ensenyament en català en l'educació primària. També tenen 
el dret i el deure de conèixer amb suficiència oral i escrita el català i el castellà en finalitzar 
l'ensenyament obligatori, sigui quina sigui la seva llengua habitual en incorporar-se a 
l'ensenyament. 
4.3. L'objectiu fonamental del projecte educatiu és aconseguir que tot l'alumnat assoleixi una 
sòlida competència comunicativa en acabar l'educació obligatòria, de manera que pugui 
utilitzar normalment i de manera correcta el català i el castellà, i pugui comprendre i emetre 
missatges orals i escrits senzills en una llengua estrangera decidida pel centre. Durant 
l'educació primària es farà un tractament metodològic de les dues llengües oficials, tenint en 
compte el context sociolingüístic, per garantir el coneixement de les dues llengües per part 
de tot l'alumnat, independentment de les llengües familiars. 
4.4. Tots els centres han d'elaborar, com a part del projecte educatiu, un projecte lingüístic 
propi, que ha de ser autoritzat pel Departament d'Educació, en el qual s'adaptaran els 
principis generals i la normativa a la realitat sociolingüística de l'entorn. 
4.5. El projecte lingüístic establirà pautes d'ús de la llengua catalana per a totes les persones 
membres de la comunitat educativa i garantirà que les comunicacions del centre siguin en 
aquesta llengua. Aquestes pautes d'ús han de possibilitar, alhora, adquirir eines i recursos 
per a implementar canvis per a l'ús d'un llenguatge no sexista ni androcèntric. Tanmateix, 
quan sigui possible amb els mitjans de què disposi el centre, s'arbitraran mesures de 
traducció en una de les llengües d'ús familiar per al període d'acollida de les famílies 
procedents d'altres països. 
4.6. El projecte educatiu dels centres preveurà l'acollida personalitzada de l'alumnat 
nouvingut. En el projecte lingüístic es fixaran criteris perquè aquest alumnat pugui continuar 
o iniciar, si s'escau, el procés d'aprenentatge de la llengua. 
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4.7. L'alumnat te dret a no ésser separat en centres ni en grups classe diferents per raó de 
llur llengua habitual. 

● Article 5:  
La immersió lingüística 
5.1. En funció de la realitat sociolingüística de l'alumnat, s'implementaran metodologies 
d'immersió lingüística en llengua catalana amb la finalitat de potenciar-ne l'aprenentatge. 
5.2. El programa d'immersió en llengua catalana tindrà en compte la llengua de l'alumnat i 
l'ensenyament de la llengua castellana. 
5.3. Els centres que apliquin el programa d'immersió han d'adaptar els horaris a les 
característiques d'aquest programa. En tot cas es tindrà en compte el nombre d'hores de les 
àrees lingüístiques que s'ha d'impartir al llarg de l'etapa. 

● Article 9:  
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. 
 
Tot això vol dir que:  
Les nenes i els nens, en acabar l'etapa:  
a) Han de dominar el català, llengua vehicular, de cohesió i d'aprenentatge. 
b) També han de dominar el castellà.  
c) Han de conèixer una o dues llengües estrangeres per tal d'esdevenir usuaris i 

aprenents capaços de comunicar-se i accedir al coneixement en un entorn 
plurilingüe i pluricultural. 

d) Han de comprendre missatges escrits bàsics i establir relacions entre llengües 
romàniques.  

e) Han de tenir una actitud oberta, respectar les llengües i cultures presents en 
l'entorn on viuen i interessar-s'hi, i també ho han de fer respecte d'altres de més 
llunyanes, de les quals poden aprendre i enriquir-se personalment.  

f) Han de desenvolupar la competència audiovisual amb la consciència de la 
importància de l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació i la influència 
que els missatges audiovisuals i els seus llenguatges tenen en els nous sistemes 
de comunicació que configuren moltes de les realitats d'aquest món plural i divers. 
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4. ÀMBIT PEDAGÒGIC: TRACTAMENT DE LES LLENGÜES. 
 
4.1. Organització general de les àrees lingüístiques. 
 
 CATALÀ CASTELLÀ LL. ESTRANGERA 

ANGLÈS 
ED. 
INF
AN
TIL 

Immersió lingüística. 
Llengua d’aprenentatge i 
relació. 

 Introducció al llenguatge 
oral a partir de P-4 

CIC
LE 
INI
CIA

L 

Llengua oral i 
d’aprenentatge de la 
lecto-escriptura. Llengua 
de relació i comunicació i 
d’aprenentatge en totes 
les àrees, excepte l’àrea 
de llengua castellana i 
d’anglès.  

Àrea de llengua 
castellana: llengua oral, 
lectura i escriptura.  

Àrea de llengua anglesa: 
llengua oral i inici de la 
lecto-escriptura.  

CIC
LE 
MIT
JÀ 

Treball sistemàtic de la 
llengua oral i escrita.  
Llengua de relació i 
comunicació i 
d’aprenentatge en totes 
les àrees, excepte les 
àrees de llengua 
castellana, d’anglès i 
d’educació visual i 
plàstica. 

Àrea de llengua 
castellana: treball 
sistemàtic de la llengua 
oral i escrita.  
 

Àrea de llengua anglesa: 
llengua oral, lectura i 
escriptura.  
Àrea d’educació visual i 
plàstica: llengua 
d’aprenentatge de l’àrea i 
de comunicació.  

CIC
LE 
SU
PE
RIO
R 

Treball sistemàtic de la 
llengua oral i escrita.  
Llengua de relació i 
comunicació i 
d’aprenentatge en totes 
les àrees, excepte les 
àrees de llengua 
castellana, anglès i les 
unitats de programació 
específiques d’altres 
àrees.  

Àrea de llengua 
castellana: treball 
sistemàtic de la llengua 
oral i escrita.  
 

Àrea de llengua anglesa: 
llengua oral, lectura i 
escriptura.  
Unitats de programació 
específiques d’altres 
àrees.  
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4.2. Distribució horària de les àrees lingüístiques a l’educació primària. 
 
  CI 

 
CM 
 

CS 

Llengua catalana 1r. 87,5 Setman
al 
2,5 h. 

105 Setmana
l  
3 h. 
 
 

105 Setmana
l  
3 h.  

2n
. 

87,5 105 105  
 

Llengua castellana 1r. 70 Setman
al 
2 h. 

70 Setmana
l 
2 h. 

70 Setmana
l 
2 h. 

2n
. 

70 70 70  

Estructures lingüístiques 
comunes  

1r. 52,5 Setman
al 
1,5 h. 

35 Setmana
l 
1 h. 

35 Setmana
l 
1 h. 

2n
. 

52,5 35 35  

Llengua estrangera 1r. 70 Setman
al 
2 h. 

87,5 Setmana
l 
2,5 h. 

105 Setmana
l 
3 h. 

 2n
. 

70  87,5  105  

 
 
4.3. El tractament de les llengües.  
 

4.3.1. Llengua Catalana: 
 
La llengua catalana és la llengua de comunicació i d’aprenentatge, fent les funcions de 
vehicle d’expressió quotidià i assolint a l’escola l’estatus de llengua d’ús en tots els àmbits: 
docent, administratiu, serveis, …. Els/les mestres fem palesa la importància del nostre paper 
com a referents i principals models lingüístics a que té accés l’alumne. L’ús de la llengua 
catalana ha de ser en totes les situacions de relació: formal i informal. El/la mestre/a té el 
paper de transmissor del model correcte d’ús de la llengua per a l’alumnat, de manera que 
els nens i nenes tinguin referents claus i sòlids.  
 
La llengua catalana serà, a més d’instrument de comunicació, vehicle d’estructuració dels 
aprenentatges, i també la que ha de facilitar l’aprenentatge de les altres llengües. Es vetllarà 
perquè en el moment d’ingrés al centre d’un alumne amb llengua familiar diferent de la 
catalana, s’hi senti acollit, establint estratègies que facilitin una ràpida comunicació en 
llengua catalana, per tal d’afavorir la seva participació activa a la dinàmica del centre i 
facilitar al mateix temps l’arrelament a la cultura catalana.  
 
Els continguts i les estructures lingüístiques comunes es treballaran a partir de la llengua 
catalana, fent referència a les semblances, diferències i relació entre el català i el castellà.  
 
El nombre d’hores de l’àrea de llengua catalana queda incrementat, ja que inclou el 
tractament d’aquestes estructures comunes.  
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Donat el nivell d’ús de la llengua catalana per part del nostre alumnat, i la seva competència 
comunicativa en llengua catalana, aplicarem les estratègies metodològiques per a l’aplicació 
del Programa d’Immersió Lingüística (PIL). 
 
El Programa d’Immersió Lingüística (PIL) ha d’ésser eix fonamental de la pràctica educativa 
a tots els cicles educatius.  
 
L’annex 1 d’aquest document recull els principis del PIL i les orientacions metodològiques 
per a la seva aplicació.  
 
El currículum de l’àrea de llengua catalana, desenvoluparà aquests principis per tal que tot 
l’alumnat tingui la mateixa competència lingüística, tant en català com en castellà.  
 

4.3.2. Llengua Castellana: 
 
Els alumnes han de conèixer la llengua castellana a nivell oral i escrit de manera que la 
puguin utilitzar en igualtat de condicions que el català i adequadament com a font 
d’informació i vehicle d’expressió.  
 
El castellà serà la segona llengua de l’escola. S’introduirà a nivell oral a partir de primer de 
primària, a finals de segon hauran de començar a llegir-la i a escriure-la a nivell introductori i 
serà a partir de tercer quan s’iniciarà de manera més sistemàtica el treball de la lectura i 
l’escriptura.  
 

4.3.3. Llengua Anglesa: 
 
L’anglès és la llengua que la comunitat educativa ha triat perquè formi part del currículum de 
l’alumnat com a primera llengua estrangera. La llengua de referència serà la catalana i la 
vehicular i d’aprenentatge l’anglesa. L’objectiu d’aquesta llengua és adquirir competència 
oral i escrita, per tal que els nens i nenes en puguin fer un ús funcional i els faciliti el 
coneixement d’altres realitats culturals.  
 
A l’educació infantil s’introduirà la llengua anglesa a nivell oral, donant molta importància al 
component de comprensió i expressió oral.  
 
A primària es farà un treball progressiu i sistemàtic de la llengua oral i escrita. 
 
Al segon cicle de primària, l’anglès serà la llengua vehicular i d’ús a l’àrea de plàstica.  
 
Al tercer cicle de primària, es faran en anglès unitats de programació relacionades amb 
l’àrea de coneixement del medi.  
 
La incorporació de continguts no lingüístics en anglès en el currículum de primària, té com a 
finalitats: 
 
- Donar ús i funcionalitat a la comunicació en llengua anglesa, en un context no lingüístic.  
- Ampliar el temps de contacte amb la llengua anglesa.  
- Donar un context per desenvolupar els coneixements adquirits a l‘àrea de llengua 

anglesa.  
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4.4. Criteris metodològics. 
 
A nivell general, els criteris que regiran la pràctica docent seran els següents:  
 
- Es partirà de la funcionalitat de la llengua tant a nivell oral com escrit.  
- Es partirà de les vivències i les necessitats de l’alumnat per a l’aprenentatge de la 

llengua incloent tots els seus aspectes.  
- Es dedicarà una especial atenció al treball de llengua oral. La llengua parlada és el punt 

de partida per a l’accés a la llengua escrita, per això no la considerarem un aspecte 
secundari, sinó que serà eix vertebrador de totes les àrees al llarg de l’escolaritat. 

- S’establiran seqüències didàctiques en les quals hi hagi una distribució equitativa entre 
el treball oral i escrit, tot regularitzant aquesta equitat al llarg de les etapes.  

- S’utilitzaran els recursos materials, informàtics i audiovisuals dels que disposi l’escola, 
adaptant-los als continguts procedimentals de la programació. 

- Es fomentarà la lectura i s’introduirà el/la nen/a en el món de la literatura com a font de 
coneixement de l’entorn, com a gaudi i com a enriquiment personal.  

 
 
Llengua Catalana 
 
En aquesta àrea:  
 
- Es posarà èmfasi en els aspectes d’ús, comunicació i gaudi, per tal de fer nens i nenes 

competents en diferents situacions, com ara: l’explicació d’un fet viscut, la participació en 
fòrums, els relats de situacions de convivència, les exposicions de treballs, els diàlegs 
inventats, les dramatitzacions, la lectura, la conversa, el debat, etc.  

- L’ús correcte de la llengua implica totes les àrees, des de l’àrea de Llengua Catalana fins 
als usos específics en cada matèria. Per tant, com a eix transversal, el/la mestre/a 
vetllarà pel bon ús i aprenentatge en cadascuna de les àrees que imparteixi.  

- Es tindrà cura de dotar les aules i altres espais de referents visuals (estructures 
lingüístiques, normes ortogràfiques, làmines, murals, etc.). 

- Per treballar la llengua escrita ens recolzarem en un treball inicial de llengua oral. 
- La llengua escrita es treballarà a partir de tipologies textuals riques i diverses, que 

cobreixin el màxim de situacions funcionals.  
- La reflexió i la interiorització de normes i criteris en el marc del treball sistemàtic es farà a 

partir de contextos significatius pels alumnes.  
- Treballarem totes les modalitats de textos orals. 
- Treballarem les diferents situacions comunicatives i registres de la llengua. 
- Valorarem les diferents variants dialectals.  
- Cal que els nens i nenes s’adonin que les activitats centrades en els aspectes  d’anàlisi 

de la llengua els conduiran a la reflexió i correcció sobre les pròpies produccions.  
- Es fomentarà la lectura i la coneixença d’autors catalans universals, per tal d’apropar els 

nens i nenes al fet literari des d’un punt de vista més vivencial.  
- Sensibilitzarem els nens i nenes vers el món literari a través de la coneixença d’autors i 

autores.  
 
 
Estructures comunes 
 
- Els/les mestres tindran cura de no repetir continguts en castellà, essent imprescindible 

una bona coordinació en el moment de fer les programacions. 
- Els conceptes morfosintàctics bàsics comuns de les llengües catalana i castellana, es 

treballaran en català dins l’àrea de llengua catalana, fent la comparació o distinció 
pertinent en l’àrea de llengua castellana, quan sigui necessari.  
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- Generalment, les estructures comunes apareixeran en castellà un cop hagin estat 
assolides en català.  

 
 
Llengua Castellana  
 
- La llengua castellana es presentarà des d’una òptica instrumental ja que els aspectes 

més conceptuals i de reflexió es farà en la llengua d’aprenentatge.  
- La llengua oral a l’escola és objectiu fonamental per a l’aprenentatge i punt de partida de 

la llengua escrita.  
- Es considera positiu que sigui un sol mestre la figura de referència en aquesta àrea 

diferenciant-se de les altres llengües.  
- Dins la classe s’utilitza exclusivament el castellà per a la comunicació verbal i escrita.  
- Es fomenten unes estratègies metodològiques actives que fomentin la manifestació dels 

pensaments, així com el joc i la participació en el treball d’equip per als raonaments.  
- Incidirem en els aspectes, normes i usos que són diferencials o que presenten dificultats 

que li són pròpies.  
 
 
Llengua Anglesa 
 
- Prioritzarem l’aspecte comunicatiu i desenvoluparem els usos funcionals.  
- En finalitzar l’etapa els registres utilitzats haurien de satisfer les necessitats 

comunicatives bàsiques.  
- El treball de la comprensió i l’expressió oral és la base de l’aprenentatge de l’anglès a 

primària i, per tant, se li dedica la major part del temps de les sessions.  
- Aquest treball es duu a terme mitjançant la realització d’activitats comunicatives: jocs, 

cançons, activitats orals en grup o en parelles, etc. El seu propòsit és una comunicació 
real, basada en la necessitat de comunicar-se que aquest tipus d’activitats demana.  

- Per tal de donar més funcionalitat a la llengua anglesa, les seqüències didàctiques seran 
de tipologia variada i tenint en compte els interessos de l’alumnat.  

- La durada i freqüència de les sessions, estarà en funció de l’etapa educativa.  
- Afavorir la capacitat d’autoaprenentatge dels/de les alumnes.  
- Potenciar l’ús dels recursos relacionats amb les noves tecnologies en el procés 

d’ensenyament-aprenentatge.  
- Els continguts culturals anglo-saxons (festes populars, cançons, jocs, …) seran part de la 

matèria.  
 
 
Tractament dels continguts no lingüístics en anglès 
 
La metodologia es basarà en els principis del tractament CLIL dels continguts.  
 
● En el cicle mitjà, s’imparteix l’àrea de l’educació visual i plàstica en anglès, aprofitant les 

celebracions de la cultura anglosaxona, integrant i desenvolupant aspectes dels 
continguts d’altres àrees, així com les sortides que es facin al cicle.  

● En el cicle superior, s’imparteixen continguts de l’àrea del coneixement del medi social i 
natural en anglès, fent necessari la coordinació de les programacions entre l’especialista 
d’anglès i el/la mestre/a que imparteixi l’àrea en català.  

Els criteris d’avaluació dels continguts no lingüístics en anglès tindran dues vessants; la 
lingüística (expressió oral), que es valorarà en l’àrea d’anglès, i la pròpia de l’àrea del 
medi, que formarà part de la valoració del medi social i natural.  
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4.5. Criteris d’avaluació. 
 
Els criteris d’avaluació són els comuns a totes les activitats educatives del centre.  
 
A nivell general 
 
1. L’objectiu de l’avaluació és recollir informació per tal de prendre decisions i adaptar el 

procés didàctic a les necessitats d’aprenentatge observades en els nens i nenes.  
2. Avaluarem el procés (abans-durant) i el resultat final (després).  
3. L’avaluació serà útil tant per al professorat com pels/les nens i nenes i aportarà en 

ambdós casos una orientació en el procés d’ensenyament-aprenentatge. Informarà 
sobre els obstacles i dificultats que es donen en el procés d’aprenentatge i donarà 
elements per tal d’arbitrar els mecanismes de compensació necessaris que ajudin a la 
superació.  

4. L’avaluació també comportarà autoavaluació i possibilitarà l’aprenentatge basat en la 
autoregulació del procés. Els hàbits de treball i d’estudi formaran part d’aquest procés.  

5. Avaluarem conceptes i, especialment, competències.  
6. La pràctica de l’avaluació es basarà en l’observació sistemàtica i en l’aplicació de 

tècniques diverses.  
7. Les activitats d’avaluació es preveuran en el moment en que es dissenyin les activitats 

d’aprenentatge, formant part de la programació de les diferents unitats de programació.  
8. L’activitat d’avaluació no es limitarà a l’espai físic de l’aula, sinó que es durà a terme en 

tots els contexts on es desenvolupi l’activitat educativa.  
9. Les famílies s’informaran acuradament d’aquest procés d’avaluació.  
 
Els tipus d’avaluació que es portaran a terme i els instruments emprats seran: 
 
a) Avaluació inicial. 
 
- Exploració a l’inici del curs dels aprenentatges i del nivell de maduració assolits per 

determinar el punt de partida.  
- Intercanvi d’impressions i observacions amb el mestre anterior i revisió general de la 

informació escrita el curs passat.  
- Aplicació de qüestionaris i escales d’observació.  
- Constatació d’indicadors socials per a fer una anàlisi sociològica del grup i de cada 

component en particular.  
- Registre de tota la informació a nivell col·lectiu (programació anual de la classe), que 

serà el punt de partença de la planificació d’activitats a nivell individual en la fitxa 
d’observació sistemàtica de cada alumne o en el registre d’ús de cada professor.  

 
b) Avaluació informativa. 
 
- Observació sistemàtica i quotidiana per part de tots els professors:  

● del treball de classe: del què fa i com ho fa 
● del comportament, actituds i hàbits en l’esbarjo i a les sortides 

- Informació i comentari periòdic al propi alumne i als pares en entrevistes.  
- Realització periòdica de fitxes de control, escales de valoració, qüestionaris, mapes de 

conceptes, diàlegs per explorar actituds, planificats pel mestre.  
- Autovaloració del treball per part de l’alumne a nivell individual i col·lectiu de classe. 

Realització de l’informe detallat de la consecució dels objectius plantejats i valoració 
individual. El tutor ho recull i registra.  

- Contrastar els possibles avanços o endarreriments que caldrà millorar. Feina setmanal 
del tutor. En les classes on intervingui més d’un professor caldrà trametre la informació 
del grup al mestre tutor cada setmana per què aquest pugui exercir la seva tutoria amb 
els alumnes.  
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- Trimestralment: tots els professors que intervenen en el grup han de contrastar i valorar 
el resultat de l’avaluació. El tutor ha de registrar-la mitjançant les graelles d’avaluació 
grupal (model del centre) i ha d’emetre els informes d’avaluació que trametrà a les 
famílies dels alumnes i arxivarà a l’expedient acadèmic de cada nen/a. Aquests informes 
seran el punt de partida de la posterior activitat planificadora docent.  

 
c) Avaluació sumativa a la fi del cicle.  
 
En aquesta avaluació es determina el grau d’assoliment dels objectius marcats, en 
referència als objectius generals de l’àrea establerts tenint en compte el cicle que s’ha 
cursat.  
Constatarem l’avaluació que ha fet el nen/a respecte a ell mateix i respecte al nivell en el 
qual està ubicat.   
 
 
4.6 Tractament de les llengües i atenció a la diversitat.  
 
4.6.1. Alumnat nouvingut. 
 
L’acollida i l’inclusió escolar, amb independència de l’origen, són una de les primeres 
responsabilitats del centre educatiu i de tots els professionals que hi treballen. En relació als 
nens i nenes nouvinguts es pensaran, preveuran, potenciaran i programaran situacions en 
les quals la interrelació amb els seus companys sigui constant i positiva.  
 
A nivell de centre es potenciarà la tolerància i el respecte envers els alumnes nous i la seva 
cultura. Per la qual cosa es fomentarà el seu coneixement i s’incorporarà dins l’àmbit escolar 
la riquesa de la diversitat de cultures, promovent l’enriquiment mutu. 
 
L’escola, en l’actualitat, no té aula d’acollida, ja que actualment no hi ha suficient nombre 
d’alumnes nouvinguts; no obstant, al llarg del curs, no és estrany que s’incorporin al centre 
alumnes d’altres nacionalitats.  
 
Annex 2 en aquest document s’adjunta un Pla d’Acollida que concreta l’atenció a l’alumnat 
nouvingut.  
 
 
4.6.2. Alumnat amb NEE. 
 
L’atenció de l’alumnat amb necessitats educatives especials es fa en llengua catalana, 
independentment del tipus d’atenció i organització portada a terme per atendre la diversitat.  
 
A fi de donar suport a l'Equip Directiu en la planificació i el seguiment de les actuacions que 
es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de l'alumnat, es 
constituirà en aquest centre una Comissió d'Atenció a la Diversitat, integrada pel Cap 
d'Estudis, mestres d’Educació Especial, coordinador/a LIC, els/les coordinadors/es 
d'Educació Infantil i Primària i altre professorat que el centre consideri convenient en cada 
moment, inclosos els tutors, quan s'escaigui, i el o la professional de l'EAP que intervé en el 
centre. Aquesta Comissió haurà de determinar els criteris per a l'atenció a la diversitat de 
necessitats educatives dels alumnes i les alumnes, els procediments que s'empraran per 
determinar aquestes necessitats educatives i per formular les adaptacions que correspongui, 
així com els trets bàsics de les formes organitzaves i dels criteris metodològics que es 
considerin més idonis per a atendre la diversitat de l'alumnat. 
 
 
4.7 Els materials didàctics. 
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La selecció del material i els llibres de text es farà atenent a criteris de continuïtat durant tota 
l'etapa, s'intentarà, doncs, en la mesura que sigui possible, seguir el mateix llibre de text 
durant tota l'etapa d'infantil i/o primària. En cas que això no sigui possible, sí se seguirà el 
mateix llibre de text durant un cicle educatiu, vetllant que s’adapti al PCC. Es buscaran 
també, cada curs escolar, llibres de lectura i material complementari adaptat a cada un dels 
cicles escolars. A partir de la lectura d'aquest llibre de lectura es proposaran activitats 
d'animació a la lectura: dramatitzacions, presència de l'autor o el dibuixant del llibre, 
elaboració de dossier, murals, ... També se seguiran uns mateixos criteris durant tota l'etapa 
de primària pel funcionament de la biblioteca d'aula, adaptant aquests criteris generals a les 
característiques de cada cicle i/o grup classe. 
 
- Diccionaris. 
- Jocs i material didàctic per donar funcionalitat a la llengua.  
 
 
4.8 La Biblioteca escolar. 
 
La biblioteca del centre tindrà com a objectius fonamentals : 
 
- Donar suport al desenvolupament de les àrees curriculars facilitant l’accés a la recerca 

d’informació en diferents suports.  
- Afavorir el desenvolupament dels objectius derivats del Pla lector de centre. 
 
La dinamització i organització de la Biblioteca seran tasca d’una comissió formada per: 
 
● Responsable de la biblioteca, que actuarà com a coordinador/a.  
● Representants dels diferents cicles o departaments. 
● Representant de l’equip directiu.  
 
Les tasques d’aquesta Comissió  seran: 
 
- Establir criteris i formes de funcionament de la biblioteca d’acord amb el PEC. 
- Recollir les necessitats dels diferents sectors de la comunitat escolar i donar a conèixer 

els acords presos a l’entorn de la biblioteca.  
- Elaborar i avaluar el Pla Anual d’acord amb el projecte de biblioteca.  
 
L’escola tindrà com a objectiu preferent la programació d’activitats que desenvolupin la 
competència informacional.  
 
El desenvolupament d’aquesta competència tindrà un caràcter transversal i serà la biblioteca 
del centre el banc de recursos que permeti el desenvolupament de les activitats 
programades.  
 
Tanmateix, donada la situació sociolingüística dels nostres alumnes, la llengua base 
d’aprenentatge serà el català. No obstant s’inculcarà als nens i nenes la necessitat de 
desenvolupar aquesta competència en la resta de llengües curriculars i, si es el cas, en les 
llengües que es dominin per la seva procedència.  
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El Pla de Lectura de Centre tindrà com a objectius: 
 
El Pla de lectura del centre vetllarà per tal que el català tingui una presencià fonamental al 
centre com a llengua vehicular i d’aprenentatge , garantint que hi hagi la presencia 
adequada de les altres llengües curriculars i el reconeixement de les llengües de la nova 
emigració. 
 
Aquest Pla de lectura serà l’annex 3 d’aquest document.  
 
 
4.9 Activitats complementàries de caire cultural. 
 
El centre vetllarà per la formació dirigida al coneixement de l’entorn social i cultural immediat 
i, en especial, de la llengua, la història, la geografia, la cultura i la realitat social catalanes.  
 
 
5. ÀMBIT ADMINISTRATIU I ORGANITZATIU. 
 
El català serà la llengua de comunicació en l’àmbit administratiu.  
 
● Projecció interna. 
 
- Tota la retolació general del centre estarà feta en català. Els cartells, murals, 

ambientacions o referents relacionats amb els objectius curriculars de les diferents àrees 
estaran fets en les llengües d’ús de les àrees. 

- Els documents de gestió del centre estaran fets en llengua catalana i seran el referent de 
totes les actuacions que es duguin a terme. Es revisaran i actualitzaran periòdicament i 
es donaran a conèixer a tot el professorat i al conjunt de la comunitat educativa.  

- Es redactaran en llengua catalana les actes de les reunions, els avisos i els comunicats 
(tant interns com externs) així com la correspondència, sense prejudici del dret dels 
ciutadans a rebre-les en castellà si ho demanen.  

 
● Projecció externa. 
 
- S’emprarà el català en les actuacions, documents i informacions (correspondència, 

correus electrònics, web, fulletons, etc. …) adreçats a entitats externes, corporacions 
públiques, institucions o empreses de l’àmbit lingüístic català. Els documents que 
s’enviïn fora de l’àmbit lingüístic català, es faran en català i en la llengua oficial de la 
comunitat/país.  

- La pàgina web del centre, així com els diferents blogs que es generin, seran en llengua 
catalana, tot i que hi podran haver escrits en altres llengües si corresponen a activitats 
curriculars. 

- S’utilitzarà també el català en els informes adreçats a les famílies.  
- Es tindran en compte, si es possible, les llengües de les famílies immigrants i el/la 

coordinador/a LIC posarà a disposició del claustre un arxiu amb la documentació bàsica 
adreçada a les famílies traduïda als seus idiomes. 

- Considerem que el centre educatiu ha de ser vehicle d’integració i afavorir la 
normalització lingüística de la nostra llengua. Per això, els professionals i el personal del 
centre s’adreçaran en català a les famílies. 

- El centre col·labora activament amb el Pla Educatiu d’Entorn en temes relacionats amb 
el treball de l’ús de la llengua catalana, la interculturalitat i la cohesió social.  

- Potenciarem la participació en xarxes virtuals, tant a nivell de professorat com d’alumnat, 
per tal de treballar aspectes relacionats amb el currículum, l’us i el coneixement de les 
diverses llengües. 
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Es vetllarà perquè en tots els documents i materials emprats en el marc de l’escola, s’utilitzi 
un llenguatge no sexista ni discriminatori.  
 
 
6. ÀMBIT HUMÀ I DE SERVEIS.  
 
- Garantir l’ús de la llengua catalana com a llengua de comunicació oral i escrita entre tot 

el professorat i el personal no docent entre ells i, especialment, amb l’alumnat, en espais 
curriculars.  

- Vetllar perquè tot el personal del centre (docent, PAS, serveis) tingui competència 
lingüística en català.  

- Fomentar la participació del personal del centre en cursos d’actualització de la llengua i 
cultura catalanes.  

- Potenciarem la formació didàctica i lingüística  del professorat en les llengües recollides 
en el PLC, sempre d’acord amb les necessitats del centre i els projectes que es duguin a 
terme. 

- El professorat ha de tenir cura de la qualitat de la llengua emprada i serà model d’ús dins 
i fora dels espais curriculars.  

- Garantir el coneixement lingüístic i metodològic de la llengua castellana i anglesa del 
professorat que imparteix l’àrea, segons el nivell establert en el currículum. 

 
 
 
7. PARTICIPACIÓ EN PROJECTES D’INNOVACIÓ RELACIONATS AMB 

L’ENSENYAMENT-APRENENTATGE DE LES LLENGÜES DEL CURRÍCULUM.  
 
- Participació en fòrums educatius de bones pràctiques. 
- El centre lidera accions per tal de potenciar la dimensió europea i internacional i promou 

accions d’intercanvi entre el professorat (alumnat) en el marc de projectes europeus i 
internacionals. 

 
 
 
8. ÀMBIT D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS.  
 
- Els responsables de les activitats extraescolars s’adreçaran sempre en català a 

l’alumnat, tant en situacions formals com informals, seguint les normes i propostes 
generals que conté el present document. Tanmateix també es tindrà cura que la 
comunicació de l’alumnat amb els professionals sigui en català.  

- S’establiran els mecanismes oportuns per informar els/les monitors/es de la normativa 
lingüística que segueix el centre.  

- Periòdicament s’avaluarà el compliment de la normativa establerta en el PLC en les 
activitats extraescolars.  

- Es vetllarà perquè es faci la contractació de les activitats complementàries i 
extraescolars a empreses que usin el català (cases de colònies, transports, excursions, 
etc. …), tal com indica l’acord del Govern de la Generalitat de 30 de novembre de 2004.  

- Promoure la participació de l’escola en les activitats organitzades per entitats locals que 
tinguin com a objectius l’ús de la llengua i la integració a la cultura catalana.  
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9. DIFUSIÓ DEL PLC. 
 
● El Consell Escolar vetllarà perquè cada una de les famílies noves del centre conegui i 

comparteixi els principis del PLC.  
 
● La direcció del centre vetllarà perquè cada un dels docents que s’incorporin al centre 

conegui i comparteixi els principis del PLC. 
 
● La direcció del centre vetllarà perquè cada una de les persones que tenen contacte amb 

el centre conegui i comparteixi els principis del PLC. 
 
● Els principis del PLC seran revisats i concretats cada any en el Pla Anual de Centre. 
 
 
 
10. AVALUACIÓ. 
 
● La consecució dels objectius del projecte lingüístic especificats al Pla Anual, s’avaluaran 

en finalitzar el curs. Les dades obtingudes es lliuraran a la direcció del centre per tal de 
ser incloses en la memòria general de centre.  

 
● Aquestes dades avaluatives es tindran en compte per a planificar les actuacions del 

proper curs.  
 
 
 
11. CALENDARI DE REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ. 
 
Aquest Projecte tindrà una vigència de 4 cursos acadèmics. Tanmateix, s’actualitzarà 
puntualment cada cop que hi hagi una modificació significativa. 
 
 
   


