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0. INTRODUCCIÓ 
0.1. PRESENTACIÓ DEL DOCUMENT 

 

El PLC s’ha d’entendre com un procés de reflexió del tractament de les 
diverses llengües que, a nivells diferents, hi ha en un centre educatiu. El 
Projecte Lingüístic forma part del Projecte Educatiu i ha de tenir present 
tant el marc legal com la diagnosi de la realitat del centre i ha de definir-
se en aquests grans temes: el paper de la llengua vehicular, el tractament 
de les llengües curriculars i els aspectes d’organització i de gestió que 
tinguin repercussions lingüístiques. 
Els principis expressats en el PLC s’han de desenvolupar en la resta de 
documents de gestió del centre i s’ha de concretar en la Programació 
General Anual ( PGA ). 
 
Es defineix com a instrument de treball per a una escola catalana en 
llengua i a nivel competèncial, amb un tractament correcte i coherent de 
l'aprenentatge de les diverses llengües que s'hi ensenyen i com a vehicle 
de tolerància i d'obertura a la globalitat del món. 
 
Les característiques d'aquest document són: 
· La legalitat: ha de ser sempre el seu marc de referència. 
· Adequació entre les competències comunicatives i lingüístiques del 
professorat del centre en relació a la llengua vehicular i la realitat del 
centre. 
· Vinculant per part de tots els components de la comunitat educativa. 
· Global en la seva aplicació, als diferents cursos, cicles, comissions en 
l'àmbit de gestió i en el del procés d'ensenyament-aprenentatge. 
· Obert a les adaptacions necessàries. 
 
 

 
El present projecte lingüístic parteix de la revisió d’un projecte anterior que 
s’havia elaborat durant el curs 2004. 
 
La direcció del centre vetllarà per la seva distribució i coneixement i cumpliment 
per part de tota la comunitat educativa. 
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0.2. MARC LEGAL 
 
Desplegament normatiu de referència: 
 

- Estatut d’autonomia (Llei Orgànica 6/2006) 
- Llei 1/1998, de 7 de gener de Política Lingüística. (DOGC 2553, de 9 de 

febrer i BOE 36, d'11 de febrer) 
- Decret 75/ 1992 de 9 de març, pel qual s’estableix l'ordenació general 

dels 
- ensenyaments d'educació infantil, d'educació primària i d'educació 

secundària obligatòria (Art : 6.2) 
- Circular de 16 de novembre de 1992, d'elaboració de PCC Art. 3)   
- Decret 198/ 1996, de 12 de juny, d'aprovació del reglament orgànic 

dels centres d'educació infantil i primària (Art: 9.4) 
- Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels 

ensenyaments de l’educació primària.  
- 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 pel qual s’estableix 
l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària. 

- Anexo III del Real Decreto 1513/2006 de 7 de diciembre por el que se 
establecen las enseñanzas mínimas de la educación primaria. 
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1. CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC 
 
El centre té una antiguitat de 40 anys i compta actualment amb 3 aules de 
parvulari i 6 de primària, amb una ràtio d’alumnes de 25 per aula. 
 
   L’escola Jacint Verdaguer està ubicada a la ciutat de Castelldefels, al barri del  
Castell. Pertany a la comarca del Baix Llobregat.  Castelldefels és una ciutat 
plural i diversa on hi conviuen persones de fins a 98 nacionalitats diferents 
segons el cens de la població . 
 

 
Informació de la pàgina www.Castelldefels.org 

 
 
 La plantilla està formada per 14’5 mestres, 4 de les quals es dediquen a parvulari 
i la resta comprèn les 6 tutories de primària i les especialitats de música, 
educació física, anglès i educació especial. El centre disposa també d’ un 
conserge , una auxiliar administrativa, una cuinera i tres monitores de menjador. 
 
 Degut a la seva ubicació, les característiques dels alumnes venen marcades per 
les pròpies de la identitat social i cultural que formen el barri del Castell i centre 
ciutat, tenint en compte que també hi ha alumnes d’ altres barris. 
 En relació amb aquest fet la majoria d’alumnes que assisteixen al centre 
pertanyen a un àmbit social i econòmic mitjà baix. 
 
   A tot això s’ha de sumar l’arribada en els últims anys d’alumnes procedents 
d’altres països i cultures, fenomen que ha anat propiciant dins les nostres aules 
una diversitat que repercuteix en l’organització de la tasca educativa de l’escola i 
en els canvis substancials que s’han anat fent per adaptar-nos a la realitat 
escolar. 
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    Les característiques dels alumnes del nostre centre són molt diverses i queden 
reflectides en el següent quadre on s’hi veuen els percentatges relatius a la 
procedencia dels alumnes en quant a països i cultures: 
 
Nacionalitats/nivells 

Curs 14/15 
I3 I4 I5 1r 2n 3r 4t 5è 6è total % 

Autoctons 17 17 13 16 19 18 22 17 8 147 64’19 
Magreb 2 3 3 3 2 3 2 1 1 20 8’7 
Unió Europea  4 7 3 1 1 1 1 6 24 10’4 
Resta d’europa 1         1 0’4 
Asia i Oceania 2     2 2 1  7 3’05 
Amèrica  3 2 3 4 3 1 1 5 7 29 12’66 
Ètnia gitana         1 1 0’4 
Total 25 26 26 26 25 25 28 25 23 229  
Estrangers % 32 34’6 50 38’4 24 28 25 32 65  36’55 
 
 
 
 
 
1.1. ALUMNAT 

 
La majoria de l’alumnat procedeix del mateix barri, i tot i que hi ha nascut, la 
llengua familiar és en un 64 per cent la castellana, en un 4’5 per cent català, a 
part d’un 31’5 per cent de l’alumnat que és d’origen estranger, majoritàriament 
d’Amèrica del Sud, Rumania i Magreb. 
La majoria del nostre alumnat desconeix la llengua catalana en entrar a l’escola.  
 
1.2. ENTORN 
 
La majoria de famílies són treballadores i tenen un nivell d’estudis primari. 
 
Les famílies mostren interés i inquietud per l’aprenentatge de la llengua catalana. 
 
L’escola és conscient, per tant,  que aquest ha de ser el context d’aprenentatge i 
ús de la llengua catalana, per tractar de dotar així l’alumnat de més oportunitats. 
 
A la vegada es planteja la qualitat de l’aprenentatge de la llengua castellana, ja 
què tot i ser la llengua d’ús, cal enriquir la seva estructuració i riquesa. 
 
I així mateix, l’escola té un pla PILE per donar prioritat a l’aprenentatge de les 
llengües estrangeres . 
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L’escola disposa de menjador, que és atès per monitors i de servei d’acollida.  
 
També ofereix activitats extraescolars lúdiques, esportives i anglès. 
 
L’AMPA organitza cursos  i activitats de cooperació amb l’escola. 
 
 

2.  LA LLENGUA CATALANA, LLENGUA 
VEHICULAR I D’APRENENTATGE   
 
• El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua vehicular i 

d’aprenentatge del centre i s’utilitzarà en qualsevol de les activitats.  
 
• Donat que a l’entorn escolar del nostre centre, el castellà és la llengua 

predominant en la majoria d’usos lingüístics, l’escola s’ha de convertir en el 
context de referència per a què l’alumnat pugui esdevenir competent en la 
comunicació i l'expressió en la llengua catalana, que serà el vehicle 
d’ensenyament aprenentatge i de relació en tots els àmbits. 

 
• L’escola s’identifica com a context de referència de la llengua i cultura 

catalana i  s’ofereix com a model i exemple lingüístic per a l’alumnat. 
 
• El català ha de ser el vehicle d’expressió normal del professorat i alumnat i 

resta del personal en totes les activitats docents, internes i externes, i en els 
espais no curriculars (esbarjo, menjador, sortides, convivències, etc...) 

 
• La direcció del centre vetllarà, perquè tot el professorat i personal del  

centre utilitzi la llengua catalana amb la col.laboració de tots plegats. 
 
• L'aprenentatge de la lectura i l'escriptura es farà en llengua catalana, atès 

que és aquesta la què s'utilitza com a llengua vehicular i d'aprenentatge. 
 
• Totes les àrees s’imparteixen en llengua catalana, a excepció de les àrees de 

llengua castellana , llengua estrangera i la meitat d’hores de l’àrea d’ Educació 
Física que es fa en anglès.   

 
• Es vetllarà perquè l’aprenentatge de les llengües i en concret del català tingui 

un enfocament significatiu i funcional a través de la creació de situacions 
comunicatives que incentivin l’ús de la llengua. 
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• El centre vetllarà per donar a conèixer a les famílies la importància d’una 
bona estructuració del llenguatge familiar i informarà, especialment en el cas 
d'alumnat amb llengua familiar diferent de la catalana, de la importància de 
què aquest se senti acollit, de les estratègies que li faciliten una ràpida 
comunicació en llengua catalana per tal d'afavorir la seva participació activa 
en la dinàmica de l'escola i de la importància i el motiu d’ establir una relació 
afectiva sense que això suposi mai la utilització a l’escola de la llengua familiar 
com a llengua de relació. 

 
••  El centre vetllarà perquè en acabar l'educació primària l'alumnat conegui i 

utilitzi correctament i apropiadament la llengua catalana, tant oralment com 
per escrit, emprant-la normalment com a llengua vehicular i d'aprenentatge.   

  
• Les quatre habilitats lingüístiques bàsiques es treballaran de manera 

integrada. La llengua oral i la llengua escrita rebran un tractament global i no 
aillat. 

 
• El centre potenciarà l’avaluació sistemàtica de les habilitats linguïstiques de 

l’alumnat com a manera de confirmar els processos d’ensenyament 
aprenentatge utilitzats i com a detecció de la necessitat de processos de 
millora. 

 
 
2.1. La llengua oral 
 
El progrés en la competència comunicativa oral de l’alumne/a s’ha d’aconseguir a 
partir de la interacció amb el mestre o mestra i amb els companys. La producció 
lingüística dels alumnes ha d’estar relacionada amb el model lingüístic docent, i 
per tant, és bàsic la interacció del docent com a element impulsor de la 
comunicació verbal i la qualitat del seu model lingüístic (una bona pronuncia, l’ús 
d’una llengua col.loquial correcta i una actitud positiva davant les situacions 
comunicatives). L’afavoriment de l’ús correcte de la llengua parlada s’ha de tenir 
en compte no només a la classe de llengua sinó en totes les activitats escolars i 
en totes les interaccions personals. 
 
2.2. La llengua escrita 
 
La competència escrita s’ha de potenciar en totes les seves dimensions 
receptives (lectura) i productives (escriptura) de comunicació i creació i cal 
relacionar-la amb les interaccions orals que afavoriran un aprenentatge cada cop 
més conscient i eficaç. Caldrà per part dels mestres motivar als alumnes que 
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llegeixin i escriguin perquè descobreixin en la llengua escrita una eina per 
entendre’s a si mateixos i a les altres persones, els fenòmens del món i la ciència 
i també que és una font de descoberta i plaer personal. En això tindrà molta 
importància la potenciació d’aspectes com la biblioteca escolar i la utilització 
d’eines TIC com a dinamitzadores dels aprenentatges lector i escriptor. 
Per altra part cal aplicar-la progressivament a textos de complexitat cada 
vegada més gran i de tipologia i funcionalitat cada vegada més diversa en 
diferents suports (paper i digital) i formats (verbals, gràfics i imatge). 
 
2.3. Relació llengua oral i llengua escrita 
 
Ha d’haver un plantejament integral de les quatre habilitats lingüístiques. S’han 
de planificar i aplicar a tots els nivells activitats en què la relació de la llengua 
oral i escrita sigui recíproca i inherent. 
Les quatre habilitats lingüístiques es treballen de manera implícita en totes les 
àrees del currículum en el desenvolupament de les activitats diàries.  
 
2.4. La llengua en les diverses àrees 
 
L’ aprenentatge de la llengua catalana ha de ser responsabilitat del conjunt del 
claustre i per tant s’ha de vetllar per l’aprenentatge de l’expressió i la 
comprensió de la llengua catalana des de totes les àrees del currículum. 
 
2.5. Continuïtat i coherència entre cicles i nivells 
 
El tractament que se’n faci de la llengua ha de ser compartit per tots els cicles i 
nivells per la qual cosa s’ha de vetllar perquè el conjunt del claustre disposi de 
moments reals i efectius per poder coordinar-se i consensuar els principis 
pedagògics i metodològics que han d’orientar l’ensenyament de la llengua i que han 
de formar part dels processos habituals d’aquest ensenyament. En aquest sentit 
el traspàs d’informació relativa als alumnes és important per anar adequant les 
estratègies d’ensenyament a les característiques pròpies d’un grup classe o d’un 
alumne/a en concret i facilitar millor l’adquisició de les competències en la 
llengua. 
 
2.6. ACOLLIDA D’ALUMNE NOUVINGUT I ENSENYAMENT INICIAL DE LA LLENGUA 

VEHICULAR 
 
El centre ha de vetllar per l’aplicació de mesures organitzatives i estratègies 
didàctiques per tal d’aconseguir que aquest alumnat rebi una acollida al centre i 
una atenció lingüística adient per facilitar el seu accés a la llengua vehicular i 
d’aprenentatge i la seva adaptació al centre i al sistema educatiu de Catalunya. 
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Quan la incorporació es faci a Educació Infantil es tindrà una cura especial en 
establir una relació afectiva, mitjançant l’ús de la llengua catalana. 
El centre vetllarà perquè l’alumnat que s’incorpora tardanament al sistema 
educatiu rebi un suport especial i addicional d’ensenyament del català. 
 
El Pla d’Acollida del centre és el document on es recullen i sistematitzen la major 
part de les actuacions i mesures organitzatives que s’han de posar en marxa per 
facilitar la incorporació de l’alumnat nouvingut. Les actuacions programades 
tenen com a objectiu central: Obtenir una bona adaptació e integració al centre. 
Pel que fa al funcionament de l’Aula d’acollida es considera el tutor/a responsable 
d’impulsar l’aplicació de metodologies per a l’aprenentatge inicial de la llengua i 
per facilitar una instrucció comprensible en totes les àrees sempre en 
coordinació amb la resta del claustre de mestres 
 
2.7. Atenció a la diversitat 
 
La intervenció educativa es regirà pel principi d’atenció a la diversitat, base d’una 
escola inclusiva. Els mecanismes que es posaran en pràctica per fer-la efectiva 
han de ser organitzatius, curriculars i metodològics. Entre aquests mecanismes 
han de considerar-se les adaptacions al currículum, com també el suport en el 
grup ordinari, els desdoblaments i els agrupaments flexibles. 
  
2.8. Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua 
 
El català és el vehicle d’expressió normal en totes les activitats docents i 
administratives. Per altra part el centre té una participació activa en activitats 
acadèmiques i culturals que s’organitzen des de l’entorn per tal d’incentivar l’ús 
de la llengua ( mostra de teatre, descoberta de la ciutat, pla educatiu d’entorn, 
esports, projecte de ràdio, contes viatgers, scrablee). El centre ha de vetllar 
perquè totes aquestes activitats es facin sempre en llengua catalana. 
 
2.9. Avaluació del coneixement de la llengua 
 
Les competències lingüístiques dels alumnes s’avaluaran en base a l’observació del 
treball diari i les produccions pròpies de cada alumne/a i d’ acord a proves 
elaborades pels mestres en funció de les competències que es vulguin avaluar a 
cada moment i les que esdevinguin per part del Departament d’Ensenyament ( 
diagnòstiques i Competències Bàsiques). 
L’avaluació ha de ser un procés continu ha de tenir en compte el punt de partida 
de cada alumne/a i el seu progrés individual i per tant s’han d’establir les 
modificacions curriculars que s’estimin oportunes. 
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Les quatre habilitats lingüístiques bàsiques seran avaluades d’acord amb el 
mateix criteri d’importància. 
 
2.10. MATERIALS DIDÀCTICS 
 
El centre ha de vetllar perquè l’adequació del material didàctic al nivell de 
competència de l’alumnat sigui coherent per tal que l’aprenentatge sigui possible. 
Cal utilitzar eines diverses pel treball de la llengua com ara: eines TIC, 
diccionaris, enciclopèdies, fitxes diverses, textos reals i materials audiovisuals . 
 
 
 

3.  LA LLENGUA CASTELLANA 
 

• El tractament de la llengua castellana ha de seguir el mateix enfocament 
comunicatiu funcional i constructivista que s’utilitza per la llengua 
catalana. 

 
• L’ensenyament del castellà tindrà garantida la presència adequada en tot el 

currículum de l’ensenyament primari, de manera què tot l‘alumnat en tindrà un 
coneixement rigorós i correcte per a poder-la utilitzar adequadament. 

 
•  La llengua castellana s’introduirà a nivell oral a partir de primer d’ educació 

Primària i es començarà a introduir a nivell escrit progressivament al llarg del 
curs.  

 
•  La distribució d’hores en l’aprenentatge de la llengua castellana serà de 105 

hores per curs en tota la primària.  
 

• Les quatre habilitats lingüístiques bàsiques a nivell oral i escrit, a l’igual que 
en llengua catalana, es treballaran de manera integrada. 

 
••  El centre vetllarà perquè en finalitzar la seva escolaritat , l'alumnat conegui 

la llengua castellana  a nivell oral i escrit de manera què pugui utilitzar-la 
apropiadament com a font d'informació i vehicle d'expressió, tal i com consta 
al PEC..  
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4 . ALTRES LLENGÜES: ANGLÈS 
  
• El centre opta per l’anglès com a llengua estrangera. 
 
• L‘alumnat iniciarà l'aprenentatge de la llengua a educació infantil. Durant 

aquesta etapa l’ensenyança i aprenentatge de la llengua anglesa ha de ser a 
nivell oral. 
 

•  A primària s’ incorporarà així mateix l’anglès en l’àrea d’Educació Física. 
L’alumnat practicarà el vocabulari en el seu context habitual a través de jocs i 
activitats lúdiques i comunicatives. 
 

•  Al cicle inicial de Primària l’anglès es treballarà inicialment a nivell oral per 
anar introduint el llenguatge escrit a un nivell molt senzill referent a 
vocabulari i estructures lingüístiques simples. 

•  A partit del cicle mitjà de Primària fins acabar l’etapa de Primària l’anglès es 
treballa tant a nivell oral com escrit a nivell igualitari. 

 
••  El centre disposa del professorat amb l'especialitat, la titulació i els 

coneixements adients per impartir aquesta llengua.  
 

• La distribució horària de la llengua anglesa serà : Educació infantil 47’25 
hores en anglès i a primària 171’5 hores per cicle. D’aquestes 2 hores d’anglès 
setmanals es fan amb grup sencer i 1’30 en grup desdoblat. 
 

• La distribució horària de l’Educació Física en anglès és de 70 hores per cicle. 
  

• El centre vetllarà perquè a l’ensenyament primari l’alumnat comprengui i 
expressi missatges senzills dins d'un context. 
  

•  Per al desplegament curricular de la llengua estrangera es dissenyen 
situacions d’aprenentatge globals integrant la llengua oral i escrita i des d’una 
perspectiva clarament funcional i constructivista. 

 
 

•  Tenint en compte el punt anterior la metodologia per tant ha de ser activa, 
participativa i que impliqui la capacitat d’usar els coneixements i habilitats de 
manera transversal e interactiva. L’aula de llengua estrangera ha de ser un 
espai d’inmersió en aquesta llengua i per tant les mestres especialistes 
utilitzen aquesta llengua com l’habitual en les interaccions (formals e 
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informals) amb els alumnes vetllant per crear un clima estimulador en què 
l’alumnat pugui anar utilitzant la llengua progressivament. 
 

• Com la llengua estrangera, anglès, no disposa dels mateixos contextos d’ús 
real, el centre pretén potenciar el seu aprenentatge en els alumnes ja que 
això significa crear situacions d’aprenentatge més igualitàries entre l’alumnat. 

També es potencien i es realitzen activitats extraescolars en anglès. 
 

•  Els materials didàctics per l’aprenentatge de la llengua estrangera, anglès, es 
revisen contínuament en funció de les necessitats dels alumnes. Les mestres 
especialistes vetllen per anar proporcionant als alumnes l’accés a materials 
addicionals i variats que serveixin per la consolidació i ampliació dels seus 
coneixements i que afavoreixin també el principi d’atenció a la diversitat. 
 

•  Per afavorir l’aprenentatge de la llengua estrangera, les mestres 
especialistes van integrant en el treball diari els recursos tecnològics com a 
eines d’alt valor com a elements motivadors, per atendre diferents estils i 
ritmes d’aprenentatge, per al desenvolupament d’estratègies per al 
tractament de la informació, per diversificar els models lingüístics presents a 
l’aula i si s’escau per a la difusió de treballs i projectes d’aprenentatge 
mitjançant la pàgina web. 
 

•  El centre dintre dels projectes d’innovació educativa promulgats pel 
Departament d’Educació segueix un PILE amb una durada de dos anys fins el 
curs 2015. (PILE ) 
 

 

5 . ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 
 
5.1.ORGANITZACIÓ DELS USOS LINGÜÍSTICS 
 
El català és el vehicle d’expressió normal en totes les activitats docents i 
administratives del centre ja siguin internes o de projecció externa. 
El centre segueix un criteri favorable a l’ús de la llengua catalana pel que fa als 
rètols, cartells, murals i la decoració general. 
La direcció del centre ha de vetllar perquè les comunicacions amb les famílies a 
nivel escrit es facin en català, sense perjudici que en moments puntuals es facin 
en altres llengües per tal de facilitar la comunicació amb les famílies 
estrangeres, especialment, les nouvingudes. 
 
5.2. PLURILINGÜISME AL CENTRE EDUCATIU 
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El centre ha de tenir en compte la diversitat cultural i plurilingüe de l’alumnat i 
ha de crear un clima de bona actitud i respecte cap a aquesta diversitat i també 
afavorir l’autoestima dels alumnes planificant activitats docents puntuals que 
donin a conèixer informacions i aspectes relatius a aquesta diversitat. 
Si bé la comunicació amb les famílies es farà en general en català, el centre 
tindrà en compte els serveis de mediació i de traducció lingüística que posa a 
l’abast l’administració per tal de facilitar l’intercanvi i el vincle amb les famílies. 
 
5.3. ALUMNAT NOUVINGUT 
Pla d’acollida 
 
5.4. ORGANITZACIÓ DELS RECURSOS HUMANS 
 
Per afavorir una correcta competència comunicativa en tot l’alumnat el centre 
vetllarà per distribuir adientment els recursos humans amb que compta a nivell 
de claustre de mestres i a nivell del propi alumnat propiciant mesures com els 
desdoblaments, reforços a la classe, ,… 
La formació del professorat ha de seguir sempre a nivell general el criteri 
d’afavorir una millor atenció a la diversitat de l’alumnat. 
Per altra banda el professorat participarà en  cursos, seminaris o  ssessoraments 
en què s’incideixi en com millorar les competències lingüístiques de tot l’alumnat. 
 
5.5. ORGANITZACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ CURRICULAR 
 
El conjunt del claustre de mestres del centre entén que en el desplegament 
curricular dintre del centre i a cada aula en particular ha d’haver certa 
autonomia en el sentit que es pugui adaptar en la seva aplicació a les 
característiques del grup classe i a la situació socioeconòmica i lingüística del 
centre i el seu entorn social per poder assolir la màxima coherència, eficàcia i 
utilitat. 
Per tal d’aconseguir aquestes fites el centre disposa de reunions  dels mestres a 
nivell de cicle i a nivell de claustre per poder programar adequadament la 
distribució de les competències i estratègies de la llengua oral i escrita que cal 
aplicar a cada nivell educatiu i també per adoptar els mecanismes i les 
estratègies d’atenció a la diversitat més adequades a partir del seguiment del 
grup en general i de cada alumne/a en particular. 
Les estructures lingüístiques comunes han de ser presentades en llengua catalana 
però han de ser ben transferides a la llengua castellana per la qual cosa s’han de 
practicar en cadascuna de les llengües d’aprenentatge. 
El centre participa en l’actualitat en un pla de llengües estrangeres per a l’anglès. 
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(PILE) 

 
 

5.6.BIBLIOTECA ESCOLAR     
 

El centre ha de vetllar perquè l’accés i ús de la informació per part dels alumnes 
sigui un fet quotidià real i efectiu per la qual cosa haurà de planificar i 
promocionar activitats encaminades a l’adquisició per part dels alumnes de les 
destreses i estratègies necessàries per tal de saber quan la informació és 
necessària, com localitzar-la, com utilitzar-la i com comunicar-la per a que sigui 
realment efectiva i transformar-la així en coneixement personal. 
La biblioteca escolar o d’aula a de ser un espai de dinamització de moltes 
d’aquestes activitats que possibiliten l’assoliment d’aquestes competències. 
A part de les activitats de lectura que es fan de forma inherent a nivell de totes 
les àrees el centre ha planificat a tota l’etapa de l’educació primària unes hores 
especifiques d’hàbits lectors amb lectura individual o de grup de lectures 
diversificades i amb materials diversos per a consolidar encara més aquesta 
competència comunicativa ( ½ hora de lectura diària) . Pla lector de centre 
La biblioteca escolar també compta amb un horari extraescolar dinamitzat pels 
pares i mares de l’escola. 
 
 
5.7.PROJECCIÓ DEL CENTRE 
 
Les activitats i els materials de projecció externa del centre es faran de manera 
regular en llengua catalana. 
El centre té una web i una plataforma educativa (school Alive) que permet la 
comunicació amb tota la comunitat educativa amb informacions diverses sobre el 
funcionament del centre i les activitats realitzades de tipus administratiu, dels 
mestres, dels alumnes i de l’Ampa. 
Amb aquestes eines de projecció del centre és te clar el paper de la llengua 
catalana com a llengua vehicular, però poden haver escrits en altres llengües si 
corresponen a activitats realitzades en altres llengües curriculars. 
Per tal que les activitats d’aprenentatge de les llengües parteixin de contextos 
significatius i funcionals, el centre vetllarà perquè les tasques d’aprenentatge 
tinguin el major lligam possible amb la realitat exterior. 
 
5.8. XARXES DE COMUNICACIÓ VIRTUAL 
 
El centre ha anat potenciant de manera progressiva l’ús de les tecnologies de la 
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comunicació e informació i els mitjans audiovisuals per l’aprenentatge de les 
llengües partin de les següents premises: 

Ø Utilitzar en l’aula ordinària les Tècniques de la Informació i de la 
Comunicació (TIC) com a recurs motivador i innovador per l’aprenentatge 
de la llengua tot potenciant la pràctica per part dels alumnes de les Noves 
Tecnologies. 

Ø Fomentar en l’alumnat la valoració i actitud responsable envers les TIC. 
Ø Desenvolupar en l’alumnat la capacitat d’autoaprenentatge. 
Ø Crear a partir d’aquestes eines contextos d’us funcionals significatius i 

molt pròxims a la realitat. 
El centre ha de participar a nivell de mestres i alumnes en la mesura de lo 
possible en xarxes de comunicació virtual tan a nivell de traspàs d’informació com 
de interaccions comunicatives reals amb altres parlants. 
 
 
5.9.DIMENSIÓ INTERNACIONAL DEL CENTRE 
 
Les Tecnologies de la Comunicació i de la Informació són una porta d’accés a la 
realitat exterior i han de ser clarament potenciades pel centre en totes les 
àrees com a eines i estratègies d’aprenentatge afavorint com a tal la projecció 
internacional del centre. 
 
 

6. CONCRECIÓ OPERATIVA DEL PROJECTE 
 
6.1. CRITERIS PER IMPLEMENTAR EN LA PGA 
 
6.1.1. CRITERIS DE SEQÜENCIACIÓ I PROGRAMACIÓ:  
 
• Els continguts s’han de basar en criteris com el coneixement de cadascú, al  

nivell maduratiu de l’alumne, l’edat, la dificultat dels continguts a treballar, 
l’adaptació a l’evolució en el procés de l’aprenentatge de la llengua. És 
fonamental respectar la diversitat a l’aula i tenir  flexibilitat segons les 
necessitats. 

 
• S’organitzaran del més fàcil al de més dificultat i al llarg del curs. 
 
• Les activitats han de ser adaptades a les característiques i necessitats dels 

nens per tal d’aconseguir un aprenentatge significatiu. Els continguts haurien 
de graduar-se en funció dels aprenentatges fets pels alumnes, però suposant 
sempre un petit repte, per estimular així el seu coneixement. 
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• Cal tenir molt present, per a l’adaptació de les dificultats dels continguts ,els 

coneixements previs dels alumnes i  la realitat  del grup. 
 
• En la seqüenciació de continguts cal tenir en compte les quatre habilitats. 
 
• Per elaborar la programació de llengua castellana es tindran en compte els 

continguts específics i diferencials del castellà respecte del català. 
 
• En llengua castellana s’atendrà preferentment a l’aprenentatge de 

procediments i actituds. 
 
• Tindrem cura d’aquells continguts que provoquen interferències en una 

situació de contacte de llengües i planificar el seu treball en el moment més 
adequat. 

 
• En el moment d 'introducció de la llengua escrita en castellà, caldrà només 

presentar les relacions grafia-so que siguin diferencials respecta al català. 
 
• El tercer nivell de concreció que es desprèn  del Projecte Curricular de 

llengua castellana tindrà en compte els següents aspectes: 
 

• Han de facilitar l'accés progressiu de l'alumne a la llengua escrita. 
 

• Potenciar, arrodonir  i enriquir l'expressió oral i escrita tant de la llengua 
catalana com castellana. 

 
• Portar a un domini suficient d'ambdues llengües. 

 
• Per tant la programació de llengua castellana ha d'anar íntimament lligada a la 

de llengua catalana i en tot moment caldrà: 
 

• Evitar la repetició sistemàtica de continguts ni plantejar de forma 
paral·lela i sense cap relació els aprenentatges.  

 
• Atendre l'especificitat dels continguts remarcant els trets diferencials 

d'ambdues llengües. 
 

• Evitar l'anticipació d'aprenentatges que prèviament no hagin estat 
treballats en la llengua base d'aprenentatge. 
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• A l'hora d'introduir la llengua anglesa caldrà tenir en compte les següents 
característiques de l'alumnat de Cicle inicial: 

 
• Tenen una gran capacitat per a captar i reproduir els sons, l'entonació i el 

ritme d'una nova llengua. 
 

• No analitzen la llengua i tenen més facilitat per entendre missatges, 
sempre que siguin comunicatius i vagin acompanyats d'un suport 
significatiu clar: gest, dibuix, etc. 

 
• En aquesta edat les interferències de l'anglès amb el català i castellà són 

baixes. 
 

• Poden reproduir de forma natural la llengua apresa a classe, perquè no han 
aparegut els bloqueigs i inhibicions propis de la preadolescència.  

 
• Manifesten una capacitat de memorització alta. No obstant això, a causa 

de la quantitat d'informació que reben també l'obliden amb facilitat. 
 

• No són capaços de concentrar-se gaire estona seguida. 
  

Les estratègies d'intervenció educativa respecte el 
procés d'ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa haurà d'afavorir 
l'ús comunicatiu. 

 
La llengua anglesa s’introduirà a partir de la llengua oral i es vetllarà per a 
què sigui significativa i presentada dins d'un context que tingui en compte 
els interessos dels alumnes i els coneixements. 

 
En alguns casos l'ús puntual del català, com a llengua auxiliar de la llengua 
anglesa, pot afavorir-ne l'aprenentatge i, si bé no s'ha d'emprar 
sistemàticament, durant les  primeres unitats pot ser necessari de 
recórrer-hi. 
 
Fora bo que les classes de llengua fossin d’una hora de duració. 
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6.1.2.CRITERIS METODOLÒGICS. 
 
 Tractament de les llengües a l’escola. 
 
§ L’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua s’ha de plantejar des de la 

perspectiva de l’adquisició d’un instrument, tant per a la comunicació com per a 
l’aprenentatge. (Currículum Eduació Primària) 
Així doncs, la programació i seqüenciació de continguts està condicionada per 
l’enfocament comunicatiu (ús funcional, oral i escrit, de la llengua) que orienta 
el procés d’ensenyament-aprenentatge de l’àrea. 

 
§ El català és la llengua vehicular per a tothom i en tota situació / espai 

educatiu. 
 
§ Les llengües són l’instrument que ens permet comunicar-nos. 
 
 

§ Per dur a terme aquest programa és importantíssima la participació 
voluntària de les famílies, així com un professorat biblingüe que conegui i 
respecti les llengües vives en els seus alumnes. Així doncs, tindrem cura 
d’aquests dos aspectes. 

 
§ Cal tenir en compte que l’alumne està immers al cent per cent del temps 

escolar en una llengua diferent a la seva familiar. 
 
§ Cal cercar, doncs, estratègies i recursos per optimitzar l’aprenentatge de 

la llengua en qüestió i consensuar les actuacions i criteris que duu el centre 
per l’aprenentatge d’una llengua diferent de les llengües familiars. 

 
§ Caldrà tenir molt en compte que l’alumnat està immers durant tot l´horari 

escolar en una llengua que no és la seva llengua familiar i que s’utilitzarà 
com a llengua vehicular i d’ensenyament-aprenentatge en tota l’escolaritat. 

 
• Cal que l’ensenyament aprenentatge desenvolupi les 4 habilitats lingüístiques 

sense oblidar, però, que la llengua oral té prioritat al llarg de tots els cicles. 
 
• La llengua oral i escrita és l’eix vertebrador en tot el procés d’ensenyament i 

d’aprenentatge de les altres àrees. El pensament s’estructura a través del 
llenguatge i el llenguatge és una traducció del pensament. (Criteris 
Metodològics: de relació de l’àrea de llengua amb les altres àrees) 
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• Les activitats han de ser variades, significatives i funcionals. Partiran dels 
interessos dels nens i es relacionaran amb els seus coneixements previs. 

 
• Per a que les activitats siguin significatives, donarem importància al treball de 

les funcions de l’expressió oral i escrita: identificar-se, formular preguntes, 
demanar informació, etc. 

 
• Cal tenir en compte tota la tipologia d’agrupaments: individuals, gran grup, 

petit grup, desdoblaments ,per taules, parelles,etc, En definitiva, cal que els 
grups s’organitzin en funció de l’activitat. 

 
• Programarem sessions específiques per realitzar activitats amb l’objectiu de 

millorar la competència lingüística dels nostres alumnes. Activitats per 
millorar: lèxic,  fonologia , segmentació de la llengua, gramàtica. 

 
• És important treballar activitats sistemàtiques en les quatre habilitats i des 

de els canals oral i escrit, com: exercicis de pronúncia, dictats per treballar la 
discriminació de sons o normes ortogràfiques, treball de la frase, 
memorització. 

 
• Programarem activitats amb l’objectiu de fer que l’alumne sigui actiu en el 

pensament (raonant, deduint, comparant), a la vegada que afavoreixen la 
comunicació i el benestar a l’escola. 

 
 

a- Paper del mestre 
 
• Ha d’ajudar a aprendre: facilitar els materials, les activitats, les 

explicacions... més adients per tal que els alumnes assoleixin nous conceptes, 
hàbits, valors i normes... per tal que els infants es desenvolupin com a 
individus.  / Els facilita els aprenentatges. Ha d’acompanyar l’alumne en el seu 
procés d’aprenentatge de la llengua oral i escrita. És el tutor-guia de l’alumne 
cap a un aprenentatge significatiu. 

 
• El mestre és l’orientador, el dinamitzador, el moderador i programa els 

diversos continguts segons el currículum establert, les característiques dels 
seus alumnes, els interessos que els motiven, provoca la interelació entre 
iguals entre el mestre/a i els alumnes. 

 
• Ha d’utilitzar estratègies motivadores i engrescadores, tenir capacitat de 

recollir els interessos dels infants  i la flexibilitat necessària en la dinàmica 
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de l’aula per ajustar-se als objectius pretesos. Tindrem present a cada sessió 
els objectius que pretenem aconseguir i programarem activitats diferents per 
aconseguir un mateix objectiu. 

 
• El professorat ha de ser sempre motivador, que es comuniqui amb tothom, que 

s’adeqüi  a cada un dels alumnes, que aconsegueixi un vincle afectiu amb els 
nens i un clima de confiança. Cal crear un ambient relaxat i un bon clima 
afectiu que afavoreixi l´ús de la llengua catalana per part de l’alumnat. 

 
• El professorat ha d’ajudar l’alumnat a reflexionar sobre la llengua i a què 

s’estimin la llengua i la valorin. Ha de proporcionar als alumnes tot allò que 
afavoreixi l’adquisició de la llengua, tant oral com escrita d’una manera 
motivadora. Utilitzar força recursos i variats en cada cas.   

 
• El mestre ha de ser conscient en tot moment que està ensenyant al nen una 

nova llengua. 
 
• Cal emprar estratègies de correcció (repetirem correctament, farem repetir, 

utilitzarem la correcció subtil, etc. …). 
 
• El mestre/a utilitzarà els referents visuals davant dels nens perquè aquests 

s’acostumin a consultar-los de manera autònoma i perquè memoritzin i 
aprenguin aspectes sistemàtics de la llengua. 

 
• El treball d’hàbits i de rutines és una eina força útil ja que dóna seguretat a 

l’alumnat. Caldrà, doncs, una adequada seqüenciació que permeti un 
aprenentatge significatiu i un progrés efectiu de l’ús de la llengua. 

 
b- Paper de l’alumnat 

 
• Actiu, participatiu i amb ganes d’aprendre en diàleg constant amb el mestre 

(“feed-back”) receptiu. S’ha de mostrar interessat per les activitats i 
realitzar amb qualitat la feina. 

 
• L´alumne no ha de ser només observador o espectador, la seva participació és 

fonamental en tots els aprenentatges, i més encara en l´aprenentatge de la 
llengua. Ha de ser el protagonista del seu aprenentatge i participar en la 
“construcció” dels seus propis coneixements, de la seva pròpia persona. 

 
• L’infant ha d’emprar la llengua catalana per comunicar-se a nivell oral amb 

tothom que es troba al centre: companys, mestres i altre personal i saber 
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utilitzar les habilitats lingüístiques que li són pròpies per l’edat, en funció de 
la situació i en els diferents espais 

 
6.1.3. CRITERIS PER A LA SELECCIÓ DE RECURSOS DIDÀCTICS I MATERIALS 
 
• Els materials són una eina que afavoreix i reforça el procés d’aprenentatge i 

d’adquisició de la llengua. Proporcionen varietat a les diferents activitats 
comunicatives i juguen un paper important ja que fa l’aprenentatge més 
motivador i significatiu. 

 
• En un procés d’immersió lingüística, els materials són un recurs que ajuda a 

fer molt més entenedors els continguts i ajuts molt importants per a 
aconseguir alguns dels objectius proposats, ja que orienten i ajuden a 
l’expressió i la comprensió de la realitat i la seva interpretació.  

 
• Ajuden també a que el nen s’engresqui i estimi tot allò qui li proposem que 

aprengui. Es poden utilitzar com a punt de partida per estimular la conversa. 
 
• Aquests materials han de ser de tot tipus: multimèdia, audiovisuals, 

manipulables, joc simbòlic i especialment materials gràfics. 
 
• Els materials han de ser rics, variats i de tot tipus per respondre al canvi 

constant de motivació i l’adequació al ritme de cada un dels alumnes. 
 
• Cal evitar que es puguin convertir en rutinaris i tenir un ventall força ampli 

que impliqui noves maneres de treballar, noves textures, etc 
 
• Han de ser atractius, divertits, engrescadors, adequats a l’edat dels nens i 

que cridin la seva atenció. 
 
• És important que l’ alumnat participi en l’aportació de material personal així 

com en l’elaboració del material de l’aula i que el material comú potenciï el 
valor de compartir, els torns d’ús, etc. 

 
• En l’ús dels materials multimèdia caldrà tenir en compte el foment del treball 

cooperatiu i el raonament per evitar que aquest sigui substituit per una 
mecànica encert-error  que no afavoreixi un veritable aprenentatge 
significatiu. 

 
• Cal considerar el referents (làmines, rètols, etc) com elements indispensables 

per ajudar a l’alumnat en el procés d’adquisició de la llengua, ja que faciliten el 
record i la fixació. 
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6.1.4. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 
• El professorat ha d’ensenyar tots aquells aspectes relacionats amb la llengua: 

ortografia, gramàtica, ús, semàntica, ... des de qualsevol àrea del currículum i 
avaluar contínuament resultats per modificar estratègies, si s’escau. 

 
• El professorat emprarà l’avaluació com a procés de millora i per modificar les 

seves estratègies, si és el cas. 
 
• Els instruments d’avaluació tindran en compte els objectius de cada cicle i els 

objectius terminals de l’etapa. 
 
• En començar un cicle es diagnosticarà el grau de domini de les quatre 

habilitats lingüístiques  bàsiques com a punt de partença dels aprenentatges. 
 
• Es passaran instruments d’avaluació en finalitzar les dues etapes per tal de 

tenir dades sobre la progressió de l’aprenentatge. 
 
• A l’hora de realitzar l’avaluació s’han de prioritzar els procediments 

(sobretot, les quatre habilitats lingüístiques  bàsiques) i les actituds. 
 
• A Educació Infantil i al cicle inicial utilitzarem l’observació sistemàtica per 

conèixer el procés d’adquisició de la llengua parlada. 
  
• Els resultats de l’avaluació ens permetran determinar si hem aconseguit les 

nostres intencions educatives i iniciar processos de millora. 
 



             DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT               
             C.E.I.P. JACINT VERDAGUER  CASTELLDEFELS 
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6.2. DISTRIBUCIÓ HORÀRIA DE LES LLENGÜES 
 
 
 
HORARIS EDUCACIÓ PRIMÀRIA Mínims 

C. Inicial 
Mínims 
C. Mitjà 

Mínims 
C. Superior 

Mínims 
Etapa 

Diferència 
mínims/ globals 

Globals 
Etapa 

Llengua i literatura catalana 140 140 140 420 -- 420 
Llengua i literatura castellana * 140 140 140 420 -- 420 
Estructures lingüístiques comunes 105 70 70 245 -- 245 
Llengua estrangera 70 105 140 315 105 420 
Coneixement del medi natural, social i cultural 140 175 140 455 175 630 
Educació artística 70 105 70 245 280 525 
Educació física 105 70 70 245 140 385 
Educació per a la ciutadania i els drets humans --- --- 35 35 -- 35 
Matemàtiques 175 175 175 525 140 665 
Religió (voluntària) 105 105 105 315 -- 315 
Esbarjo 175 175 175 525 --- 525 
Lliure disposició      665 
       
Total mínims 1225 1260 1260 3745   
Total hores lectives      5250 
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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 professors que s’incorporen 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 projecte anual de 

centre.  
  
 
7. AVALUACIÓ 
 
• La consecució dels objectius operativitzats del projecte lingüístic s’avaluaran en 

finalitzar el curs. Les dades obtingudes es lliuren 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. 
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ANNEX 1 
 

Tipologia d’activitats 
 
 
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ ORAL 
• Estratègies de comprensió. 
• Comprensió literal com la interpretativa.  
• Formulació d’ hipòtesis de manera col·lectiva i individualment.  
• Comprensió de la verbalitzció de les estratègies per part del mestre  
• Preguntes interpretatives, demanant a l’alumne que raoni en veu alta com ha 

arribat a aquella conclusió. Això permetrà que el nen conegui estratègies de 
comprensió escoltant el raonament dels companys.  

• Activitats d’escolta guiada seguint les fases (abans, durant i després ).  
• Activitats específiques per desenvolupar les microhabilitats que intervenen en la 

comprensió oral (seleccionar, reconèixer, anticipar, inferir, retenir i interpretar). 
• Activitats o exercicis de discriminació auditiva 
• Rutines  
• Ordres a l’aula 
 
ACTIVITATS D’EXPRESSIÓ ORAL 
• Activitats on els alumnes hagin de parlar entre ells. 
• Activitats perquè l’alumne adquireixi consciència fonològica. 
• Exercicis on es treballi per igual el començament i el final de paraula (fonema i 

síl·laba). El nen ha d’adquirir consciència de la segmentació de la llengua oral: a 
P3 treballarem la noció de paraula, a P4  afegirem la de síl·laba i a P5 afegirem  
la de fonema; aquest treball continuarà al cicle inicial. Aquest treball el 
seqüenciarem per nivells. 

• Exercicis de discriminació auditiva. 
• Explicacions siguin acurades.  
• Ampliar i resumir l’explicació de fets. Treball de resum, síntesi, conclusió i 

ampliació. 
• Distingir les idees principals.  
• Revisar el vocabulari que hem après.  
• Converses, xerrades, conferències, assemblees, entrevistes, debats,  
• Jocs de rol en què s’hagi de raonar respostes.  
• Expressions quotidianes. 
 
 
ACTIVITATS D’EXPRESSIÓ  ESCRITA 
 
• Elaboració de textos lliures.  
• Producció de diferents tipus de textos, amb modelatge previ 
• Resum de textos, notícies del diari. 
• Jocs lingüístics. 
• Reescriptura de textos breus com: notes, notícies, aplicació de les normes 

ortogràfiques. 
• Inventar frases, textos, contes 
 
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ  ESCRITA 
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• Activitats a partir del nom, o reconeixement del  nom. 

• Lectura i memorització de contes, endevinalles, embarbussaments, poemes, 
cançons, rodolins, teatre 

• Activitats de reconeixement de les normes ortogràfiques: relació so-grafia 
• Reconeixer  que hi ha recursos per comprobar la correcte escriptura com els 

diccionaris. Ús del diccionari. 
• Lectura de diferents tipologia de textos: narració , T. instructiu , descriptiu etc.... 
• Associacions de paraula/dibuix, frase/dibuix. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


