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1. INTRODUCCIÓ

El Projecte Lingüís�c (PLC) forma part del PEC i és el document que recull el tractament de les llengües,

tant a nivell oral com escrit, en el nostre centre.

Ha estat elaborat per l’equip direc�u i posteriorment aprovat pel Claustre i pel Consell Escolar. 

El centre donarà a conèixer a tots els membres de la comunitat educa�va el present Projecte Lingüís�c.

Així, posarà un exemplars a disposició  de:

� Claustre de mestres  

� Membres del Consell Escolar 

� Personal no docent

� Web del centre

Com a document que forma part del Projecte Educa�u de Centre és un document viu  que s’ha d’anar

adaptant als canvis que es puguin produir en el sistema educa�u, l’entorn social, etc. En aquest sen�t

és un document suscep�ble d’ésser modificat però també ha de tenir una voluntat de permanència i

estabilitat en el temps.

El present Projecte Lingüís�c de l’Escola Pla de l’Ametller recull els aspectes rela�us a l'ensenyament i

l'ús de les llengües a la nostra escola. 

Com a part del PEC, ha de promoure entre tot l’alumnat:

� El respecte cap a totes les llengües.

� La valoració posi�va de la diversitat lingüís�ca.

� La importància de l’aprenentatge d’una nova llengua.

2.MARC LEGISLATIU

Aquest projecte parteix dels següents documents norma�us:

� La Llei d’Educació 12/2009, del 10 de juliol: Títol II, del règim lingüís-c del sistema 
educa-u de Catalunya, ar-cles del 9 al 18 (DOGC núm 5422, de 16.7.2009)

Ar-cle 9
Règim lingüís�c
1.El règim lingüís�c del sistema educa�u es regeix pels principis que estableix aquest 4tol i  per les
disposicions reglamentàries de desplegament dictades pel Govern de la Generalitat.
2.Correspon al Govern,  d'acord amb l'ar�cle 53, determinar el currículum de l'ensenyament de les
llengües,  que comprèn els  objec�us,  els  con�nguts,  els  criteris  d'avaluació  i  la  regulació  del  marc
horari.
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Ar-cle 10
Dret i deure de conèixer les llengües oficials
1.Els currículums han de garan�r el ple domini de les llengües oficials catalana i castellana en finalitzar
l'ensenyament  obligatori,  d'acord  amb  el  Marc  europeu  comú  de  referència  per  a  l'aprenentatge,
l'ensenyament i l'avaluació de les llengües.
2.Els alumnes que s'incorporin al sistema educa�u sense conèixer una de les dues llengües oficials
tenen  dret  a  rebre  un  suport  lingüís�c  específic.  Els  centres  han  de  proporcionar  als  alumnes
nouvinguts una acollida personalitzada i, en par�cular, una atenció lingüís�ca que els perme� iniciar
l'aprenentatge en català.  Així  mateix,  els  centres han de programar les ac�vitats necessàries per a
garan�r que tots els alumnes millorin progressivament el coneixement de les dues llengües oficials i
que  hi  hagi  concordança  entre  les  accions  acadèmiques  de  suport  lingüís�c  i  les  pràc�ques
lingüís�ques del professorat i altre personal del centre. (…)

Ar-cle 11
El català, llengua vehicular i d'aprenentatge
1.El  català,  com a llengua pròpia  de Catalunya,  és la  llengua normalment emprada com a llengua
vehicular i d'aprenentatge del sistema educa�u.
2.Les ac�vitats educa�ves, tant les orals com les escrites, el  material didàc�c i  els llibres de text,  i
també les ac�vitats d'avaluació de les àrees,  les matèries i  els  mòduls del  currículum, han d'ésser
normalment en català, excepte en el cas de les matèries de llengua i literatura castellanes i de llengua
estrangera, i sens perjudici del que estableixen els ar�cles 12 i 14.
3.Els alumnes no poden ésser separats en centres ni en grups classe diferents per raó de llur llengua
habitual.
4.En el curs escolar en què els alumnes iniciïn el primer ensenyament, les mares, els pares o els tutors
dels alumnes la llengua habitual dels quals sigui el castellà poden instar, en el moment de la matrícula, i
d'acord amb el procediment que estableixi el Departament, que llurs fills hi rebin atenció lingüís�ca
individualitzada en aquesta llengua.

Ar-cle 12
Llengües estrangeres
1.Els  currículums aprovats pel Govern han d'incloure l'ensenyament de,  com a mínim, una llengua
estrangera, amb l'objec�u que els alumnes adquireixin les competències d'escoltar, llegir, conversar,
parlar i escriure, d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament
i l'avaluació de les llengües.
2.El projecte lingüís�c ha de determinar, d'acord amb les prescripcions del Departament, quina llengua
estrangera s'imparteix com a primera llengua estrangera i quina, o quines, com a segona.
3.El projecte lingüís�c pot determinar els criteris per a impar�r con�nguts curriculars i altres ac�vitats
educa�ves en alguna de les llengües estrangeres. En el primer supòsit, es requereix autorització del
Departament.
Ar-cle 13
Competència  lingüís�ca  del  professorat,  dels  professionals  d'atenció  educa�va  i  del  personal
d'administració i serveis
1.Els mestres i els professors de tots els centres han de tenir la �tulació requerida i han d'acreditar, en
la forma que es determini per reglament, el domini de les dues llengües oficials, de manera que en
puguin fer  un ús adequat,  tant  oral  com escrit,  en l'exercici  de la  funció docent.  Els  mestres i  els
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professors,  en  l'exercici  de  llur  funció,  han  d'emprar  normalment  el  català,  tant  en  les  ac�vitats
d'ensenyament i aprenentatge com en l'àmbit general del centre.

2.El Departament ha d'adoptar les mesures necessàries per a actualitzar la competència lingüís�ca del
professorat i ha de promoure la creació i la u�lització d'eines didàc�ques que facili�n l'ensenyament
del català i en català.
3.Els professionals d'atenció educa�va i el personal d'administració i serveis dels centres educa�us han
de conèixer el català i el castellà, de manera que es�guin en condicions de fer-ne un ús adequat en
l'exercici de les funcions corresponents. El Departament ha d'establir els mecanismes i les condicions
que perme�n assegurar el coneixement i el domini del català i del castellà del personal no docent de
l'Administració educa�va.

L’ar�cle 14 determina l’elaboració d’un Projecte lingüís�c en cada centre:

Ar-cle 14
Projecte lingüís�c
1.Els centres públics i els centres privats sos�nguts amb fons públics han d'elaborar, com a part del
projecte educa�u, un projecte lingüís�c que emmarqui el tractament de les llengües al centre.

2.El projecte lingüís�c ha d'incloure els aspectes rela�us a l'ensenyament i a l'ús de les llengües en el
centre, entre els quals hi ha d'haver en tot cas els següents:
a)El tractament del català com a llengua vehicular i d'aprenentatge.
b)El procés d'ensenyament i d'aprenentatge del castellà.
c)Les diverses opcions amb relació a les llengües estrangeres.
d)Els criteris generals per a les adequacions del procés d'ensenyament de les llengües, tant globalment
com individualment, a la realitat sociolingüís�ca del centre.
e)La con�nuïtat i la coherència educa�ves, pel que fa als usos lingüís�cs, en els serveis escolars i en les
ac�vitats organitzades per les associacions de mares i pares d'alumnes.

Ar-cle 15
Programes d’immersió lingüís�ca 
1. El Departament, per tal que el català man�ngui la funció de llengua de referència i de factor de 
cohesió social, ha d’implantar estratègies educa�ves d’immersió lingüís�ca que n’assegurin l’ús intensiu
com a llengua vehicular d’ensenyament i d’aprenentatge. La definició d’aquestes estratègies ha de tenir
en compte la realitat sociolingüís�ca, la llengua o les llengües dels alumnes i el procés d’ensenyament 
del castellà. Llei 12/2009 53 
2. Els centres han d’adaptar els horaris a les caracterís�ques dels programes d’immersió lingüís�ca, 
tenint en compte el nombre d’hores de les àrees lingüís�ques que s’hagin d’impar�r al llarg de l’etapa.

Ar-cle 16
El català, llengua oficial de l'Administració educa�va a Catalunya
1.El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l'Administració educa�va.
2.L'Administració  educa�va  i  els  centres  han d'emprar  normalment  el  català  tant  en  les  relacions
internes com en les que man�nguin entre si, amb les administracions públiques de Catalunya i de la
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resta del domini lingüís�c català i amb els ens públics que en depenen. El català ha d'ésser també la
llengua d'ús normal per a la prestació dels serveis contractats pel Departament.
3.Les actuacions administra�ves de règim interior dels centres s'han de fer normalment en català, sens
perjudici del que estableix la Llei de polí�ca lingüís�ca.
4.Els centres han d'expedir la documentació acadèmica en català, sens perjudici del que estableix la Llei
de polí�ca lingüís�ca. La documentació acadèmica que hagi de tenir efectes a l'àmbit de l'Administració
de l'Estat o en una comunitat autònoma de fora del domini lingüís�c català, ha d'ésser bilingüe, en
català i en castellà.
5.Les  llengües  no  oficials  es  poden  emprar  en  les  comunicacions  per  a  l'acollida  de  persones
nouvingudes. En aquest cas, els escrits han d'anar acompanyats del text original en català, que serà
sempre la versió preferent.

� Decret102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educa-us: ar-cle 5.1 (DOGC

núm 5686, de 5.8.2010).

El projecte lingüís�c, que s'ha de concretar a par�r de la realitat sociolingüís�ca de l'entorn i d'acord
amb el règim lingüís�c del sistema educa�u establert a les lleis. El projecte lingüís�c dóna criteri amb
relació al tractament i l'ús de les llengües en el centre i recull els aspectes que determinen les lleis
sobre la u�lització normal del català com a llengua vehicular i d'aprenentatge, així com la con�nuïtat i
la  coherència  educa�ves,  pel  que  fa  als  usos  lingüís�cs,  en  els  serveis  escolars  i  en  les  ac�vitats
organitzades per les associacions de mares i pares d'alumnes. El projecte lingüís�c també dóna criteri
sobre l'aprenentatge de les dues llengües oficials i de les llengües estrangeres. Així mateix, determina
quina llengua estrangera s'imparteix com a primera i quina o quines com a segones. Quan, d'acord amb
el  projecte  lingüís�c,  el  centre  acordi  impar�r  con�nguts  curriculars  en  alguna  de  les  llengües
estrangeres, ha d'obtenir autorització del Departament d'Educació.
És  dins  d’aquest  marc  norma�u,  i  prenent  en  consideració  la  realitat  sociolingüís�ca  del  nostre
alumnat, que es desenvolupa el Projecte Lingüís�c de l’escola Pla de l’Ametller.
 

2.CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC

L’Escola Pla de l’Ametller és un centre públic situat a la zona sud de la ciutat de Banyoles. 

Forma part del Pla d’Escolarització Extensiva, un pla que promou l'escolarització equilibrada al municipi

i que va néixer el curs 1998-1999.

Banyoles té uns 19.615 habitants empadronats (desembre 2018). Al 2016 hi havia 15.720 habitants

amb nacionalitat espanyola, nascuts majoritàriament a Catalunya. A Banyoles hi conviuen més de 70

nacionalitats.

A nivell de llengua familiar existeix una heterogeneïtat. En general,  les famílies del nostre centre tenen

com a llengua materna  el català i el castellà. 
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Actualment en el nostre centre som un total de 421 alumnes. L’origen dels nens i nenes és el següent

(prenem com a referència les dades recollides el curs 2017/2018).

El   67,6%  restant  són  alumnes  de

famílies  catalanes  o  de  la  resta  de

l’Estat.

El centre ha realitzat un qües�onari als alumnes de P5 a 6è de Primària per tal de conèixer de primera

mà les llengües u�litzades en l’entorn familiar de cadascú, les llengües u�litzades amb els amics i les

llengües amb què miren la TV i llegeixen llibres i contes.

Aquestes  dades  ens  serviran  per  treure  conclusions  que  ens  ajudaran  a  l’actualització  del  nostre

Projecte Lingüís�c.

Amb quina llengua parleu a casa? 317 respostes
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ORIGEN/PROCEDÈNCIA PERCENTATGE

MAGREB 12,4%

SENEGAL I GÀMBIA 10,2%

CENTRE I SUDAMÈRICA 1,2%

EUROPA DE L’EST 6,2%

ÀSIA I OCEANIA 2,4%

TOTAL 32,4%

CATALÀ; 46,86%

CASTELLÀ; 
15,09%

SARAHULE; 
9,12%

MARROQUÍ; 
15,09%

ANGLÈS; 0,94%
XINÈS; 2,83%

ROMANÈS; 
5,97%

FULA; 1,89%OLOF; 0,94%
MALINKUE; 
0,94%

UCRAÏNÈS; 
0,31%

AMB QUINA LLENGUA PARLEU A CASA?
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Amb quina llengua parles amb els amics? 317 respostes.

CATALÀ; 94,32%

CASTELLÀ; 
5,05%

ROMANÈS; 
0,32%

MARROQUÍ; 
0,32%

AMB QUINA LLENGUA PARLES AMB ELS AMICS?

Amb quina llengua acostumes a mirar la TV? 291 respostes.

CATALÀ; 35,05%

CASTELLÀ; 
57,39%

FRANCÈS; 
0,34%

MARROQUÍ; 
1,72%

ANGLÈS; 
2,75%

XINÈS; 0,34%
ROMANÈS; 
2,41%

AMB QUINA LLENGUA ACOSTUMES A MIRAR LA TELE?
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Amb quina llengua llegeixes contes i llibres? 260 respostes.

CATALÀ; 78,38%

CASTELLÀ; 
19,31%

SARAHULE; 
0,77%

MARROQUÍ; 
0,77%

ANGLÈS; 0,77%

AMB QUINA LLENGUA LLEGEIXES CONTES O LLIBRES?

Podem afirmar que les llengües maternes de les famílies del nostre centre són d’11 llengües diferents.

Algunes d’aquestes llengües són molt distants a les llengües d’origen lla4 (català i castellà) això fa que

sigui molt important tot el treball de la llengua oral al nostre centre. Referent a la llengua d’ús de la

televisió un 35% ho fan en català, un 57 % en castellà i un 3% en anglès.

Podem afirmar  que  el  fet  que  la   majoria  d’alumnes  miri  la  TV  en  castellà  els  pot  beneficiar  en

l’aprenentatge d’aquesta llengua.

La totalitat del professorat disposa de Ia capacitació i eI coneixement de Ia IIengua cataIana i Ia IIengua

casteIIana.  I  els  mestres  que  imparteixen  la  llengua  anglesa  tenen  l’especialitat  d’aquesta  llengua,

reconeguda.

PeI  que fa  a  Ies  persones  que  intervenen  en  Ia  resta  d’ac�vitats  de  centre  (monitors  de  serveis,

d’ac�vitats  extraescoIars,  cuineres,  personaI  d’administració  i  serveis,  Ia  junta  de  I’AMPA,  EAP,  ...)

u�Iitzen Ia IIengua cataIana com a IIengua de comunicació.

Els gràfics també ens permeten observar com el català esdevé la llengua de comunicació dins i fora de

l’escola. En totes les preguntes la llengua catalana esdevé la més u�litzada exceptuant en el cas dels

mitjans de comunicació  on el castellà pren més rellevància.
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Pel que fa les proves externes de 6è, els resultats de les àrees de llengua són bons. En llengua catalana i

castellana la mitjana d'assoliment és del 81,4% i en llengua anglesa és del 86,1%.

 Pel que fa a les proves diagnòs�ques de 3r el resultat és molt similar, un 81% dels alumnes assoleixen

les proves de llengua catalana i castellana. 

3.OBJECTIUS GENERALS

L’objec�u final de que la llengua catalana sigui l’eix vertebrador de l’ensenyament, és que els alumnes

del nostre centre es�guin en condicions d’u�litzar de manera correcta el català i el castellà en haver

acabat  el  seu  període  d’ensenyament  primari,  amb  independència  de  quina  sigui  la  seva  llengua

habitual  o  familiar  en  iniciar  l’escolarització.  Així  mateix,  volem  assegurar  una  competència

comunica�va acceptable dels alumnes, en llengua anglesa. 

Per tot això, emprarem el català com a llengua vehicular usada en l’aprenentatge de totes les àrees

(excepte en l’àrea de Llengua Castellana i l’àrea de Llengua Anglesa)  i de cohesió del centre, ja que és

la llengua pròpia del territori, com a vehicle d’expressió normal i habitual de totes les ac�vitats docents

i de les relacions entre els membres de tota la comunitat educa�va.  El professor farà servir la llengua

catalana per fer  les explicacions,  les anotacions a  la pissarra,  els llibres de text i  la  major part del

material complementari u�litzat.

La llengua catalana, és la llengua que s’u�litza per fer els comunicats a les famílies, els documents

administra�us (actes, cer�ficats, papers secretaria, altres; excepte d’aquells que el seu des4 sigui una

Comunitat Autònoma i que no �ngui com a llengua oficial el català), les ges�ons internes i externes, la

pàgina web de l’escola, la revista, la retolació i l’ambientació del centre. 

Les reunions del centre (dels  equips docents, reunions de cicle, de pares,...)  es fan amb la llengua

vehicular del centre. S’afavoreix, en la mesura del possible, que la llengua catalana sigui la llengua de

comunicació o relació amb les famílies. Preveiem mesures per pal·liar les dificultats que pugui generar

la manca de coneixements de la llengua catalana (i sovint, també la castellana) entre alguns pares,

mares o tutors, sobretot nouvinguts.

Fomentarem la tolerància i el respecte a la diversitat lingüís�ca com a font d’enriquiment personal,

col·lec�u, cultural i pedagògic, i no permetrem cap �pus de discriminació per la llengua usada. 
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Es potenciarà l’ús del català com a llengua habitual de les ac�vitats extraescolars, l’acollida ma�nal i el

menjador de l’escola. 

És el segon curs que a Banyoles s’ofereix l’aprenentatge de la llengua àrab a alumnes de cicle mitjà i

superior, com a ac�vitat extraescolar, arran d’un conveni entre el Ministerio de Educación i el govern

del Marroc. De la nostra escola hi assisteixen 2 alumnes de cicle mitjà d’un total de 100,  i 2 alumnes de

cicle superior d’un total de 100.

La biblioteca del centre disposa d’una àmplia presència de llibres en català, sense descuidar l’adquisició

de bibliografia en castellà i en anglès. 

En resum, el català és la llengua vehicular i d’ús normal del centre, essent el castellà segona llengua

vehicular i l’anglès,  la llengua estrangera.

4. OBJECTIUS LINGÜÍSTICS

- Transmetre la nostra llengua, costums i les tradicions del nostre poble com a senyes d’iden�tat.

- Donar a conèixer el patrimoni històric i cultural del nostre poble, entre ells el lingüís�c, a l'alumnat del

nostre centre.

- Garan�r el domini oral i escrit del català i el castellà i millorar la competència lingüís�ca en llengua 

anglesa.

- Programar de forma coordinada les àrees de llengua catalana, llengua castellana i llengua anglesa al

llarg de cada cicle  per tal de garan�r-ne la coherència i con�nuïtat.

-  Fomentar que l'alumnat es�gui sa�sfet de poder parlar més d'una llengua i  que valori  la riquesa

personal que suposa el domini de diferents llengües.

-  Facilitar  a  l'alumnat  nouvingut  el  suport  lingüís�c  necessari  i  efec�u  per  a  la  incorporació  a  la

comunitat escolar.

-  L’ensenyament del català i del castellà ha de tenir garan�da una presència adequada en els plans

d’estudi,  de  manera  que  tots  els  infants,  qualsevol  que  sigui  llur  llengua  habitual  en  iniciar
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l’ensenyament, han de poder u�litzar normalment i de manera correcta les dues llengües al final de

l’educació obligatòria.

-  L’alumnat  coneixerà  la  llengua  castellana  a  nivell  oral  i  escrit  de  manera  que  pugui  u�litzar-la

apropiadament com a font d’informació i vehicle d’expressió.

-En acabar l’ensenyament primari l’alumnat ha de poder comprendre i expressar en anglès missatges

senzills dintre d’un context, ser capaç de comprendre i respondre en aquesta llengua estrangera a les

interaccions orals més habituals a l’aula, així com comprendre missatges orals sobre temes relacionats

amb els interessos dels alumnes.

-Es buscaran recursos i estratègies per a despertar el gust per la lectura, tant en català, com en castellà

i anglès. I s’u�litzarà la lectura com a font de plaer i enriquiment personal i per apropar-se a obres de la

tradició literària.

 

-S’u�litzaran  els  mitjans  de  comunicació  social,  de  comunicació  audiovisual  i  mul�mèdia  i  les

tecnologies de la informació i comunicació per obtenir, interpretar i valorar informacions i opinions

diferents.

5. EL TRACTAMENT DE LES LLENGÜES 

La llengua és el vehicle de comunicació i l’instrument bàsic d’accés als sabers culturals. Les llengües
estan lligades a les diferents cultures i, evidentment, a la literatura. La llengua és, clarament, el vehicle
de  socialització  i  s’aprèn  en  contextos  reals  d’ús  a  través  de  la  interacció  significa�va  amb  altres
parlants.
A Catalunya conviuen dues llengües oficials: la llengua catalana i la llengua castellana. Des de l’Escola
Pla de l’Ametller, volem promoure la cooficialitat i la convivència d’aquestes dues llengües, per tal de
reflexionar sobre la situació i la realitat sociolingüís�ca. Així doncs, cada una d’elles, juntament amb
l’anglès tenen presència al centre .
La llengua catalana és la llengua vehicular del nostre centre. S’u�litza com a llengua de comunicació i
d’aprenentatge i també és  una matèria curricular. 
La  llengua  castellana  és  una  matèria  d’aprenentatge  que  proposa  el  currículum  i  impar�nt-la,
s’aconsegueix  que  els  infants  del  centre  la  puguin  usar  com  a  font  d’informació  i  com  a  vehicle
d’expressió. 
És  important  saber  que  el  nou  currículum  implica  una  estructura  per  competències.  Una  de  les
competències  claus  i  més  importants  és  la  d’u�litzar  la  llengua  com  a  eix  transversal,  és  a  dir,
desenvolupar-la de manera sistemà�ca a través de totes les àrees curriculars (tant oralment com per
escrit).
En  la  societat  actual  és  imprescindible  tenir  competència  suficient  en  més  d’una  llengua;  una
competència plurilingüe que ens perme� comunicar-nos amb diferents graus de domini. 
Els  estudis confirmen que la immersió en català és la  millor  opció organitza�va que garanteix que
l’alumnat, en acabar l’escolarització , domini les dues llengües oficials de Catalunya.
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Finalment, s’ha de cuidar tot lligam emocional amb els parlants de la nova llengua, ja que no hem
d’oblidar que la llengua s’aprèn des d’un sen�ment de respecte envers la pròpia cultura i iden�tat.
Pel que fa al tractament de l’anglès,  l’escola Pla de l’Ametller ha optat per l’ensenyament de l’anglès
com a primera llengua estrangera i anem afermant la presència d’aquesta llengua a l’escola per tal que
els nostres alumnes puguin desenvolupar,  d’una manera integrada i natural,  les habilitats lingüís�ques
bàsiques per�nents. 

6.MESURES ORGANITZATIVES I TRACTAMENT DE LES LLENGÜES

En aquest apartat s'establiran els principis d'actuació per al tractament curricular de cadascuna de les
llengües (català,  castellà  i  anglès) que s'imparteixen a l’Escola Pla de l’Ametller,  així  com també la
temporització de les mateixes per al seu desenvolupament a l'horari del Pla Anual. També s'estableixen
uns principis per a l'ús de la llengua catalana en les relacions internes i externes.

La llengua catalana
La llengua catalana serà la llengua que tots els infants u�litzaran com a llengua vehicular i d'instrucció
aprenentatge en l'Educació Infan�l i Primària. Les ac�vitats orals i escrites, les exposicions del/de la
mestre/a, el  material i  els llibres de consulta, així com les ac�vitats d'avaluació es faran en llengua
catalana en la pràc�ca totalitat del període lec�u.

Atesa la diversitat lingüís�ca de l’alumat , s'intentarà, sempre que sigui possible, treballar en grups més
pe�ts que la rà�o marcada pel Departament d’Ensenyament. 

Educació Infan-l
A l’etapa de l'Educació Infan�l  es donarà mol4ssima importància a tot el treball oral. S'u�litzarà com a
llengua vehicular i d'aprenentatge, quasi exclusivament la llengua catalana. A par�r de P4 s’introduirà
el castellà i l’anglès  de forma oral, a par�r de contes i experiències properes als infants.
L’aprenentatge de la lectorescriptura s’iniciarà de manera contextualitzada i par�nt de metodologies
construc�vistes.  S’afavorirà que l’alumne sigui el protagonista del seu aprenentatge i es respectarà el
seu nivell madura�u.
 
Educació Primària
En l'Educació Primària es faran totes les àrees, menys el castellà i l’anglès, en llengua catalana. Serà el
propi  tutor  qui  impar�rà  la  llengua  catalana  i  la  castellana,  i  l’anglès,  l’impar�rà  l’especialista  en
aquesta llengua.

La llengua castellana
El  procés  d'aprenentatge de la llengua castellana començarà  per la  comprensió  i  l'expressió oral,  i
progressivament s’introduirà la comprensió i l’expressió escrita.

Els alumnes s'iniciaran en l'aprenentatge sistemà�c de la llengua castellana en el Cicle Inicial. De forma
oral �ndrà presència des de P4, i escrita, quan el/la nen/a domini la competència en lecto-escriptura en
la primera llengua.
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En les sessions de llengua castellana s'u�litzarà aquesta llengua en totes les ac�vitats orals i escrites:
les  exposicions  del/de  la  mestre/a  i  dels  alumnes,  el  material  didàc�c,  els  llibres  de consulta,  les
proves...
 
Estructures comunes
Les estructures comunes, referides només a l'Educació Primària, �ndran, preferentment, com a llengua
vehicular i d'aprenentatge el català. Caldrà, però, tenir en compte les necessitats del grup d'alumnes en
una o altra llengua, per a reforçar-la en aquest període horari. També, si les necessitats de reforç en
castellà són bastant notòries, caldrà plantejar-se introduir més sessions en llengua castellana com a
llengua d'aprenentatge.

Llengua anglesa
La  llengua estrangera que s'ensenya a la nostra escola és l'anglès. Aquesta àrea serà impar�da per els
mestres  especialistes d’anglès.
L'aprenentatge d'aquesta llengua es realitzarà des d'un enfocament comunica�u, par�cipa�u i molt
gradual, anant de la comprensió i expressió oral  a la comprensió i expressió escrita.
L'anglès  serà  la  llengua  vehicular  pel  que  fa  al  desenvolupament  de la  classe,  s'u�litzarà  aquesta
llengua en totes les ac�vitats orals i escrites: les exposicions del/de la mestre/a, el material didàc�c, els
llibres de consulta, les proves, ... 
Els/les alumnes s'iniciaran en l'aprenentatge de l'anglès a Educació Infan�l (P4) de manera oral, i amb
una metodologia bàsicament lúdica i comunica�va.
La mateixa dinàmica s’aplicarà al llarg del Cicle Inicial, si bé s’incrementarà el número de sessions.
A Cicle Mitjà es con�nuarà amb el treball oral i s’anirà incorporant la comprensió i l’expressió escrita.
A Cicle Superior es treballaran les quatre habilitats amb més profunditat.

7- ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Amb l'alumnat nouvingut, aquell que desconeix el català i/o castellà,  se li parlarà en català. Si l’escola
disposa d’aula d’acollida, s’intentarà que l’alumne hi assisteixi un nombre important d’hores,  sobretot
en els moments que el seu grup-classe es�gui treballant les àrees instrumentals.  Aquest �pus d’ajut
s’orientarà a l’adquisició, el més ràpid possible, de la capacitat per seguir l’ensenyament en català.

En aquest cas els objec�us a assolir seran: 

� Adquirir el coneixement del català i u�litzar-lo potenciant la comunicació per facilitar el
procés d’adaptació. 

� Procurar que s’asseguri la comprensió de les ordres diàries. 

� Parlar amb una bona entonació. 
� Assolir l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura. 

� Assegurar les competències bàsiques per a desenvolupar-se en el context social. 
Per això es plantegen fer les següents estratègies d’aprenentatge:

� Treballar el vocabulari bàsic, específic i de centres d’interès, acompanyat de missatges
en imatges. 
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� Orientar  i  corregir  l’expressió  oral  i  escrita  per  aconseguir  una  bona  competència
lingüís�ca. 

Si  no  es  disposa   del  recurs  d’aula  d’acollida,  se  li  facilitarà  algunes  hores  de  suport  del  mestre
d’educació especial per ajudar-lo en l’adquisició de la llengua catalana.

Pels  alumnes  amb  necessitats  educa�ves  especials,  el/la  tutor/a  elaborarà  juntament  amb  el/la
mestre/a d’  Educació  Especial,  el  material  necessari  adaptat,   així  com també els  Plans Individuals
necessaris perquè aquests alumnes puguin assolir els con�nguts referents a l’àrea de llengua i de les
altres àrees que calgui adaptar. 

Pels alumnes amb dificultats específiques en algun aspecte lingüís�c com pot ser la dislèxia, es portarà
a  terme un pla individualitzat amb adaptacions metodològiques. 

L’EAP col·laborarà en la iden�ficació de les necessitats educa�ves de l’alumnat i en la concreció del
corresponent pla d’intervenció.

SE  P  

Dins  l’horari  lec�u  es  porta  a  terme  ,  tant  a  infan�l  com  a  primària,  un  SEP  (Suport  Escolar
Personalitzat). A la nostra escola, part d’aquest SEP es des�na a un suport lingüís�c perquè els alumnes
puguin seguir el currículum i així evitar que les limitacions lingüís�ques esdevinguin una barrera per
accedir als con�nguts de tots els àmbits curriculars.  
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El SEP fora de l’horari lec�u està distribuït de la següent manera:

- A cicle inicial els alumnes de SEP fan una sessió, els dilluns al migdia de 12:30 a 13:15h
- A 6è fan dues sessions:  els dilluns i dimecres al migdia de 12:30 a 13:30h.

8. ÚS DE LA LLENGUA A LA SOCIETAT ESCOLAR

L’Escola Pla de l’Ametller farà ús de la llengua catalana com a llengua vehicular en tots els àmbits, tant
de relació amb l’alumnat, relació amb les famílies, com entre els docents i personal no docent, així com
també amb l'Administració en general.
S'elaboraran els informes, cer�ficacions, cartes, avisos, ..., en llengua catalana. En el cas que alguna
família manifes� desconeixement de la llengua catalana, se li farà en llengua castellana.

Qualsevol  �pus  de  relació  amb  En�tats  que  no  pertanyin  a  l'àmbit  de  la  Comunitat  Catalana,  la
comunicació serà amb ambdues llengües (català i castellà) o bé en castellà.
També s'usarà la llengua catalana, de forma oral, en les entrevistes amb les famílies sempre i quan ens
cons� la seva comprensió. En cas que no entenguin el català, se’ls parlarà en castellà o s’u�litzarà el
servei de mediació de la ciutat.

9.TEMPORITZACIÓ DE L’APRENENTATGE DE LES LLENGÜES A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

El següent quadre de temporització afecta només a l’horari dels/de les alumnes d’Educació Primària.
S’entén per hora o sessió el període d’instrucció/aprenentatge d’una àrea o matèria determinada per
un interval de temps mínim de tres quarts d’hora a un màxim d’una hora.

Cicles

Àrea
Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior

Llengua catalana 175 hores
2,5 hores
setmanals

175 hores
2,5 hores
setmanals

175 hores
2,5 hores
setmanals

Estructures
lingüís-  �ques
comunes  (en
llengua catalana)

105 hores
1,5 hores
setmanals

70 hores
1 hora setmanal

70 hores
1 hora setmanal

Llengua castellana 140 hores
2 hores setmanals

140 hores
2 hores setmanals

140 hores
2 hores setmanals

Llengua anglesa 140 hores
2 hores setmanals

140 hores
2 hores setmanals

140 hores
2 hores setmanals
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Aquest quadre horari és el marc referencial de mínims per a l’organització dels horaris de les àrees de
llengües que s’han d’incloure a la Programació Anual de Centre.
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10. AVALUACIÓ

El present Projecte Lingüís�c s’anirà revisant i serà suscep�ble de modificació  a través d’una valoració
periòdica per part del/a coordinador/a lingüís�c/a i l’equip de mestres, i d’acord amb la Memòria i la
Programació Anual del centre, i els canvis hauran de ser aprovats en Claustre de mestres i també en
reunió de Consell Escolar.

Aquest projecte s’aprova el febrer de 2019
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