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 1. INTRODUCCIÓ 
 

Aquest projecte lingüístic vol ser el recull dels acords presos per la nostra comunitat 

referents a l'ensenyament de les llengües i de la comunicació al nostre centre. És un 

document viu que es revisa periòdicament per tal d’adaptar-lo a les necessitats que vagin 

sorgint. 

 

El nostre projecte vol tenir en compte els aspectes socials, per tal d'afavorir les actituds 

positives de l'alumnat i de les seves famílies envers les llengües que s'imparteixen al 

centre. També volem generar expectatives als alumnes i a les seves famílies, quant als 

beneficis que l’aprenentatge de les diferents llengües els pot oferir.   

 

 El panorama sociolingüístic actual no és el mateix que fa unes dècades, ara ens ocupa un 

nou context on caldrà fer una aposta per la diversitat lingüística que tenim al centre; els 

mestres entenem la diversitat lingüística no com un problema sinó com a riquesa cultural. 

 

 En els últims anys hem hagut de replantejar-nos quin ha de ser el paper de la llengua i 

com l'hem de tractar. A partir de diverses formacions realitzades i de l'anàlisi del nostre 

context, creiem i apostem per potenciar més la llengua oral, en els tres idiomes, des de 

l’Educació Infantil fins a tota l’Educació Primària. 

 

 A l’Escola Congost  volem aconseguir que en acabar l’Educació Primària tots els nostres 

alumnes siguin capaços d’utilitzar la llengua catalana en tots el àmbits de la vida escolar. 

Som conscients que caldrà sumar esforços per tal que tot el que es faci des de l’escola no 

quedi en un no res. Haurem de tenir garantida  la presència de la llengua catalana en el 

currículum, per tal que els nostres alumnes, sigui quina sigui la seva llengua familiar en 

iniciar l’ensenyament, puguin utilitzar-la amb normalitat i correctament al final de la seva 

escolarització. 

  

 El professorat tindrà cura de la qualitat del català com a llengua vehicular del centre. 

Considerem que l’aprenentatge de la llengua és responsabilitat del professorat de totes 

les àrees i, per tant, tots hauran de tenir sempre present que són models i mestres de 

llengua. 
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 2. ANÀLISI DEL CONTEXT 
 

 2.1. Dades socio – lingüístiques  

 

L'Escola Congost està situada al municipi de Canovelles, a la comarca del Vallès Oriental, 

en l'anomenada Barriada Nova, que aglutina les grans onades migratòries que es van 

produí als anys 60, 90 i 2000. 

La nombrosa arribada de població dels anys 60 va comportar importants dificultats per a 

la seva integració en la societat catalana, i de retruc per al coneixement de la llengua. La 

nova onada migratòria de finals de segle va agreujar encara més la situació del català a 

Canovelles, ja que hi ha moltes persones que no l’entenen, però també són molts més els 

que no el parlen, per la qual cosa els nouvinguts difícilment  podran aprendre’l de manera 

espontània al carrer (cosa que sí passa amb la llengua castellana).                                       

El nostre centre acull alumnat amb una gran diversitat, tant cultural com lingüística. En els 

darrers cursos ens trobem  amb aquestes dades aproximades: 

• 35% d’alumnes amb altres nacionalitats. 

• 55% de famílies d’altres nacionalitats. 

Els alumnes i les famílies d’altres nacionalitats són majoritàriament del Magreb, de  la 

resta d’Àfrica, del Centre i Sud Amèrica i una minoria d’Àsia i una altra minoria de la Unió 

Europea. 

Les  llengües que parlen les famílies són : castellà, català (en minoria), àrab, mandinga, 

xinès, soninké, fula, romanès, wolof, urdú, bereber,  entre d’altres. 

 

 2.2. Bagatge lingüístic de l'alumnat 

 

La llengua parlada entre els nostres alumnes majoritàriament és el castellà, tot seguit de 

les llengües de fora de l’estat. Així doncs, el català es troba en minoria.   

 

La majoria de pares i mares dels alumnes es dirigeixen al professorat en castellà; també 

hi ha un nombre elevat de famílies amb les que tenim força dificultats per comunicar-nos, 

amb les que inclús ho hem de fer amb ajuda d’un intèrpret (ens trobem que hi ha famílies 

que malgrat porten anys a Catalunya no tenen cap coneixement d’aquesta llengua pel fet 

de no tenir contacte amb ella). Un grup reduït de famílies es dirigeixen en català. 
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A Canovelles a partir del curs 2006/07 es signa un Pla Educatiu d'Entorn Municipal amb el 

Departament d'Ensenyament que es planteja la coherència educativa en els diferents àm-

bits de la vida dels infants i joves del poble, impulsant l'equitat educativa, l'ús de la llengua 

catalana i l'educació intercultural com a elements que faciliten la cohesió social. 

 

Canovelles té entitats culturals i esportives força actives. Organitzen activitats lúdiques i 

culturals: esplais per a nadons, infants i joves, trobades esportives, festes populars... 

L’ús que es fa de la llengua en qualsevol d’aquestes activitats no segueix cap criteri clar i 

normalitzat. Depenent de l’entitat organitzadora, de les persones que organitzen l’activitat 

en concret o de la disponibilitat lingüística dels monitors, el català hi serà més o menys 

present. 

 

 2.3. Competència lingüística del professorat i alt res professionals 

 

La totalitat del professorat parla correctament el català i aquesta llengua és utilitzada en 

totes les activitats escolars. Totes les reunions del professorat, organitzaves i/o 

pedagògiques  (claustre, cicle, nivell) es fan en  català. 

Disposem de dos mestres especialistes en llengua anglesa. 

 

El personal itinerant (Logopeda, psicòleg, religió,...) utilitza la llengua catalana com a 

llengua vehicular. 

 

Personal no docent: (administrativa, conserge, neteja, monitors de cuina, acollida, i 

activitats extraescolars): malgrat  tot el personal coneix el català, no sempre l'utilitza com a 

llengua de comunicació amb els alumnes o entre ells, sent molt present la llengua 

castellana en aquests contextos comunicatius. 
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 3. OFERTA DE LLENGÜES ESTRANGERES  
 

 3.1. Primera llengua estrangera 

 

El centre ofereix anglès com primera llengua estrangera: s'inicia en l'últim curs de 

l'educació infantil fins a 6è de primària.  En els dos primers cursos es realitzen activitats 

de competència oral. A partir de 2n de primària s'introdueix el text escrit i s'utilitza llibre de 

text com a recurs didàctic. 

La matèria és impartida per mestres especialistes en llengua anglesa, que es coordinen 

setmanalment per tal d'assegurar la continuïtat de l'aprenentatge al llarg de tots els cursos. 

Un dels tallers d'educació visual i plàstica es realitza en anglès (de P5 a 6è). 

 

 3.2. Extraescolars 

 

L'AMPA de l'escola ofereix una activitat extraescolar d'aprenentatge de la llengua anglesa. 

 

 3.3. Pla Educatiu d'Entorn 

 

Des del Pla Educatiu d'Entorn, s'ofereix una activitat extraescolar per a l'aprenentatge de 

la llengua àrab i la cultura marroquina. 
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 4. OBJECTIUS EN RELACIÓ AMB L’APRENENTATGE I L’ÚS DE LES 
LLENGÜES 
 

Els objectius que ens fixem com a centre, en relació a l'aprenentatge de les llengües són: 

 

• Garantir que l'alumnat adquireixi el nivell de competència lingüística en les llengües 

oficials (català i castellà) que els permeti usar-les com a vehicles de comunicació oral i 

escrita, per a la construcció dels coneixements i per al desenvolupament personal i la 

cohesió social. 

• Garantir que l'alumnat adquireixi el nivell de competència lingüística en anglès que els 

permeti comunicar-se, cercar i elaborar coneixements. 

• Reconèixer i fer presents a les aules i als centres les llengües familiars dels alumnes 

d’origen estranger i facilitar-ne l’aprenentatge. 

• Capacitar els alumnes per conviure en una societat multilingüe i multicultural, 

promovent actituds de col·laboració i respecte mutus. 

• Reforçar el paper de la llengua catalana com a llengua vehicular a l’escola i potenciar-

ne l’ús per part de l’alumnat. 

• Garantir l’acollida i l’atenció lingüística de l’alumnat nouvingut, i la seva integració a 

l’aula ordinària. 

• Potenciar el gust per la lectura. 



Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Educació     PROJECTE LINGÜÍSTIC 

ESCOLA  CONGOST 
  

8 
 

 5. CRITERIS METODOLÒGICS I ORGANITZATIUS EN RELACI Ó A 
L’APRENENTATGE DE LES LLENGÜES 
 

Per tal d’assolir els objectius proposats hem acordat: 

 

• Potenciar l'ús de la llengua oral en les tres llengües d’aprenentatge (català-castellà-

anglès). 

• Cercar els mecanismes organitzatius i pedagògics que ens ajudin a atendre millor la 

diversitat a l’aula, mitjançant la docència compartida, l'atenció individualitzada, els grups 

flexibles, els racons, els tallers, els ambients, ... 

• Elaborar criteris d'avaluació per a tots els nivells, que ens serveixin com a elements de 

reflexió i ens ajudin a la presa de decisions en relació a l'adequació de la nostra tasca 

pedagògica i organitzativa. 

• Els mestres que imparteixin les àrees de català, castellà i anglès seran diferents dins 

d'un mateix grup classe, per tal d'evitar interferències lingüístiques. 

• Es realitzen reunions pedagògiques periòdicament per tal de garantir la continuïtat 

metodològica en l'aprenentatge de les tres llengües. 

• Especificacions per llengües: 

 

◦ CATALÀ: Apliquem metodologies d'aprenentatge d'una segona llengua (programa 

d'Immersió Lingüística) per a l'aprenentatge de la llengua catalana. La lecto-escriptura 

s'inicia en català a l'etapa d'Educació Infantil. No utilitzem llibre de text: hem elaborat 

materials didàctics per a treballar les diferents tipologies textuals, la comprensió lectora i 

el funcionament de la llengua. Aquests materials estan en contínua revisió per part dels 

mestres per tal d'adaptar-los a l'alumnat i aconseguir aprenentatges més significatius. 

 

◦ CASTELLÀ: S'inicia a primària, donant prioritat a la llengua oral. A partir de 2n es fa 

servir el llibre de text com a suport, però la programació s'estructura a partir d'activitats 

d'aprenentatge significatives. 

 
◦ ANGLÈS: S'inicia a P5, de forma oral. A partir de 2n de primària es fa servir el llibre de 

text, però hi ha el compromís d'escola d'establir criteris per a estructurar la programació a 

partir d'activitats més significatives. 
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Aquests acords es concreten en les següents actuacions: 

 

• Desenvolupament d'una programació específica de llengua oral, que inclou: 

◦ Racons / Desdoblament de grup (a educació infantil i primer cicle de primària) 

◦ Programa Enrola't (de 3r a 6è de primària) 

◦ Activitats de teatre a tots els cursos. 

◦ Recull de poemes, dites i cançons a treballar en cada curs, per a cadascuna de les 

tres llengües. 

◦ Recull d'exponents lingüístics a treballar en les tres llengües. 

◦ Incorporació d’exposicions orals en la programació de les diferents àrees. 

 

• Desenvolupament d'una programació específica de llengua escrita que inclou: 

◦ Racons / Desdoblament de grup per a l'aprenentatge de lectoescriptura (a educació 

infantil i primer cicle de primària). 

◦ Recull de lectures guiades (a educació infantil i primer cicle de primària), que es 

realitzen de forma sistemàtica. 

◦ Activitats de comprensió lectora (primària) 

◦ Recull de tipologies textuals a treballar en cada curs de primària en llengua catalana 

i castellana. 

◦ Recull d'estructures comuns entre les 3 llengües d'aprenentatge, on s'estableix 

aquells continguts comuns, l'aprenentatge dels quals es farà, en primer lloc en català, 

per després aplicar-los i/o aprofundir-los en totes les llengües. 

 

• El Pla de Lectura del Centre preveu: 

◦ 30 minuts de lectura diària (combinant diferents tipus de lectura: en veu alta, 

modelatge per part del mestre, lectura silenciosa, ...) en les tres llengües 

d'aprenentatge. 

◦ 1 hora setmanal d'ús de la biblioteca escolar per a cada grup classe, amb propostes 

diverses d'activitats per dinamitzar l'espai. 

◦ Activitats d'apadrinament lector (a P5, 1r, 4t i 5è) 

◦ Servei de préstec de llibres a l'alumnat i professorat del centre. 
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• Impartició d'un dels tallers d'educació visual i plàstica en llengua anglesa (de P5 a 6è). 

 

• Desenvolupament d’un projecte transversal al cicle superior d'educació primària en què 

participin mestres de diferents llengües i matèries. 

 

• Assistència dels alumnes de 4t a 6è, una vegada al curs, a una representació teatral en 

llengua anglesa. 

 

• Utilització de les TIC com a recurs en l’aprenentatge de les llengües. 
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 6. RECURSOS I ACCIONS COMPLEMENTARIS 
 

 6.1. Els recursos complementaris  

 

El centre disposa d'una aula d'acollida (actualment mitja jornada) per atendre a l'alumnat 

nouvingut, per tal de proporcionar-los un suport específic per a l'aprenentatge del català, 

En aquesta es treballa intensivament el català per tal que l'alumne pugui utilitzar-lo com a 

llengua vehicular,  amb els seus iguals i amb els adults. 

També procurarà, que el més ràpidament possible, adquireixin el nivell de competència 

oral i escrita en català que li permeti entendre i assolir els continguts del seu nivell. 

El seguiment d’aquest alumnat serà dut a terme per l’equip de mestres del nivell, el tutor/a 

d’Aula d'Acollida i el/la coordinadora/or LIC. 

L'escola compta amb un Pla d'Acollida que especifica l'acollida de l'alumnat nouvingut. 

 

 6.2. Les accions complementàries  

 

Les accions complementàries que es duen a terme en el nostre centre són: 

 

• e- twinning: Hi participen els alumnes de 5è i 6è de primària, amb l'objectiu de realitzar 

activitats d'intercanvi amb estudiants d'altres països, fent ús de la llengua anglesa. 

 

• Participació en el projecte English Day. 

 
• Pla Educatiu d'Entorn: Des d'aquest pla s'ofereixen diverses activitats extraescolars als 

alumnes. Dins del centre es realitzen: 

◦ Tallers d'Estudi Assistit per a reforçar els aprenentatge escolars, especialment en 

l'àmbit lingüístic: comprensió lectora i expressió escrita en llengua catalana. 

◦ Llengua i cultura àrab. 
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 7. LA COMUNICACIÓ INTERNA I LA RELACIÓ AMB L’ENTOR N 
 

• La llengua de comunicació per part de la institució, tant oral com escrita, tant a nivell 

intern com de relació amb l'entorn, és el català. 

• En les reunions amb les famílies es fa ús del català. S'utilitzarà el castellà de forma 

puntual quan alguna família ho demani, per tal de fer els aclariments oportuns. 

• En les entrevistes amb les famílies s'usa el català sempre que estigui assegurada la 

comprensió. En cas contrari, s'usa el castellà. En els casos en que no hi hagi una 

comprensió mínima de les dues llengües oficials, es demana a la família que assisteixi 

amb alguna persona que faci de traductor. 

• En les activitats extraescolars i de menjador, la llengua d'ús dependrà del monitor 

encarregat, podent ser tant el català com el castellà, a excepció de les activitats 

específiques de llengua anglesa. 

• Tots els cartells, rètols que decoren el centre, es faran en qualsevol de les tres llengües 

d’aprenentatge. 

• L'escola té una pàgina web que ens permet donar a conèixer el nostre centre a la 

comunitat educativa.  S'utilitza el català a nivell general, i les altres llengües comunes de 

l'escola a nivell específic. La nostra adreça és  http://www.escolacongost.com 
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 8. LA FORMACIÓ I L’ACREDITACIÓ LINGÜÍSTICA DEL 
PROFESSORAT 
 

En els darrers cursos el professorat ha participat en diverses activitats de formació en 

centre relacionades amb l’aprenentatge de la llengua (Impuls de la Lectura, De la llengua 

oral a l’escrita, Programes d’Immersió lingüística, Treballar de manera competencial, 

English Day ...) 

 

També es participa en Seminaris i xerrades sobre la llengua, la comprensió lectora i 

d’altres aspectes relacionats amb la competència lingüística. 

Cada curs es valora la necessitat de formació del professorat per tal de cercar la formació 

més adient per satisfer aquestes necessitats. 


