
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

PROJECTE LINGÜÍSTIC 
 

 
 

ESCOLA RAMBLETA DEL CLOT 
Aprovació Juny 2006 

Revisió i actualització Maig 2009 
Revisió i actualització desembre 2018 



1 

ÍNDEX 

 

1. INTRODUCCIÓ 
 

1.1 Marc Legal 2  
1.2 Justificació  3      

 
   

2. CARACTERÍSTIQUES SOCIOLINGÜÍSTIQUES DEL CENTRE 
 

2.1 Entorn 4 
2.1.1 Característiques del barri 4 

2.1.2 Característiques del centre 4 
2.1.3 Alumnat 5 

 
 

3. PRINCIPIS I CRITERIS DEL PLC 

 
3.1 Principis del PLC 6 

3.1.1 Àmbit pedagògic 6 
 

a) El tractament de la llengua catalana 6 
b) El tractament de la llengua castellana  7 

c) El tractament de la llengua anglesa 8 
d) Criteris generals per a les adequacions del 

procés d’ensenyament aprenentatge de les 
llengües a la realitat sociolingüística del   

centre globalment i individual  8  
     

3.1.2 Àmbit administratiu i de govern institucional  9 
3.1.3 Àmbit humà i de serveis   9 

 

3.2 Criteris per a implementar el PCC 11 
 

3.2.1 Criteris de seqüenciació i programació 11 
3.2.2 Criteris metodològics 13 

3.2.3 Criteris de relació amb les altres àrees 14 
3.2.4 Criteris d’atenció a la diversitat 14    

3.2.5 Criteris d’avaluació 15 
 

 
4. DISTRIBUCIÓ HORÀRIA DE LES LLENGÜES 16 

 
 

5. CONCRECIÓ OPERATIVA DEL PLC 16 



2 

1. INTRODUCCIÓ 

 

1.1. Marc legal 
 
El Projecte Lingüístic de Centre és un marc per a l’organització i per a la gestió de 
l’ús i l’ensenyament de la llengua catalana i de l’ensenyament de les altres llengües 
presents en el currículum.  
 
Des d’aquest punt de vista té un caràcter referencial i normatiu, definidor de principis 
i de línies d’actuació. 
 
D’ell s’han de desplegar altres documents habituals d’organització i gestió del 
centre, com el Projecte Curricular de Centre (PCC), el Pla Anual de Centre (PAC), la 
Memòria de gestió del Centre (MAC)... 
 
No cal dir, doncs, que el projecte lingüístic és una de les parts fonamentals del 
projecte educatiu de centre (PEC), instrument aquest, que recull les grans opcions 
educatives i pedagògiques que defineixen cada centre escolar.  
 
Així les condicions generals del PLC són les mateixes que ha de tenir el PEC, ja que 
n’és una part integrant:  
 

 Legal, ha de complir la normativa vigent (Llei 7/1983 de normalització 
lingüística; Llei 1/1998 ed política lingüística). 

 
 El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’ensenyament, en tots els 

nivells i les modalitats educatius. (art. 20.1) 
 Els centres d’ensenyament de qualsevol grau han de fer del català el vehicle d’expressió 

normal en llurs activitats docents i administratives, tant les internes com les externes. 
(art. 20.2) 

 El català s’ha d’utilitzar normalment com a llengua vehicular i d’aprenentatge en 
l’ensenyament no universitari. (art. 21.1) 

 L’ensenyament del català i castellà han de tenir garantida una presència adequada en 
els plans d’estudi, de manera que tots els infants, qualsevol que sigui llur llengua habitual 
en iniciar l’ensenyament, han d’utilitzar normalment i correctament les dues llengües 
oficials al final de l’educació obligatòria. (art. 21.3) 

 L’alumnat no ha d’ésser separat en centres, grups classe diferents, per raó de la seva 
llengua habitual. (art. 21.5) 

 El professorat dels centres docents de Catalunya de qualsevol nivell no universitari ha de 
conèixer les dues llengües oficials i ha d’estar en condicions de poder fer-ne ús en la 
tasca docent. (art. 24.1) 

 
L’actualització del 2018 s’ha ajustat al nou marc normatiu vigent:  
 

Decret 142 / 2007, de 26 de juny on es despleguen els nous currículums. 
Articles 10, 11, 12 i 16 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació i article 5.1.e del 

Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius) 
 

 

 Coherent i adequat a la realitat sociolingüística de l’alumnat. 
 

 Participatiu, consensuat per la majoria de la comunitat educativa. 
 

 Vinculant per a tots els membres d’aquesta comunitat educativa. 
 

 Global, ha d’afectar la totalitat de la dinàmica del centre. 
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1.2. Justificació  
 
El present projecte lingüístic parteix d’una reelaboració, més que no pas d’una 
actualització de l’antic PLC aprovat el curs 96-97 ja que, en molts dels seus àmbits 
restava completament descontextualitzat. La revisió la vàrem plantejar el curs 2004-
05, però no la vam concloure fins al curs 2005-06. Durant el curs 2008-09 l’hem 
adaptat a la nova normativa. El curs 2018-19 l’hem actualitzat per incloure els canvis 
metodològics i lingüístics que el  projecte d’Innovació Tàndem ens ha aportat.  
 
Els eixos que, com equip directiu, han impulsat aquest projecte han estat: 
 

la importància que el plantejament de les llengües a l’escola requereix la 
implicació de tota la comunitat educativa. 

les reflexions sobre les canvis socioculturals que s’estan produint en el nostre 
entorn i dintre de la nostra pròpia escola. 

les revisions de la nostra pròpia didàctica i metodologia, per adequar-la més a la 
nova realitat de l’alumnat. 

l’enfocament plurilingüe que ens ha aportat el projecte d’innovació. un 
plantejament global, organitzatiu, metodològic i d’avaluació en tots els cicles i 
etapes.  

 
I tot això, en el marc del català com a llengua de l’escolaritat i vehicular de l’escola. 
 
L’elaboració d’aquest projecte l’hem dut a terme en tres etapes: 
 

Curs 2004-05  
Hem fet la diagnosi i contextualització del centre. 

Hem elaborat i passat enquestes sobre l’ús del català en els diferents àmbits de 
l’escola: alumnes, mestres, PAS, menjador, AMPA i extraescolars. 

Hem fet el buidatge de les enquestes. 

Curs 2005-06 
S’ha nomenat una coordinadora LIC, amb l’objectiu d’impulsar juntament amb 

l’equip directiu, l’elaboració del PLC. 

S’ha creat un grup de treball amb representants de les tres llengües (català, 
castellà i anglès) i cicles, amb l’objectiu d’anar elaborant propostes per debatre 
després a cicles i/o claustre.   

S’ha redactat el document final. 

S’ha valorat i aprovat en claustre, en data 27 de juny de 2006. 

S’ha valorat i aprovat en Consell Escolar. 

Curs 2007-08  
La nostra escola és triada centre pilot del nou Programa d’Immersió Lingüística. 

Formació al centre específica per educació infantil i cicle inicial. 
 

Curs 2008-09 
 Aplicació de la segona fase del Programa d’Immersió: traspàs al claustre i curs 

de formació del CM i CS. 

Durant el primer i segon trimestre l’equip directiu ha omplert l’aplicació  del PLC 
facilitada des del Departament. 

A partir del resultat de l’aplicació, s’ha fet el buidat i s’han recollit aquells 
aspectes amb valoracions per sota del 3, segons la diagnosi de l’aplicació. 
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Durant el tercer trimestre s’han organitzat grups de treball intercicles per tal de 
discutir i d’elaborar propostes de millora envers aquests aspectes i que s’han 
concretat i temporitzat en l’últim punt del PLC. 

En claustre s’ha acordat com organitzar l’augment de les hores de llengua 
castellana en tota la primària.  

El nou PLC s’ha valorat i aprovat en claustre, en data 20 de maig de 2009. 

S’ha valorat i aprovat en Consell Escolar. 
 

Curs 2018-2019 

 
L’escola durant tres cursos (2016-2019) ha participat en un Programa 

d’innovació Tàndem amb el British Council, apadrinat per la Fundació 
Catalunya La Pedrera.  

En aquests anys hem avançat en la implementació de canvis metodològics 
estructurals i sistèmics, també en l’increment de l’ús de la llengua anglesa en 
tots els cursos de l’escola.  

És sobretot aquest últim punt el que volem ara recollir en el Projecte lingüístic 
del centre. 



5 

 2. CARACTERÍSTIQUES SOCIOLINGÜÍSTIQUES DEL CENTRE 

 

2-1. Entorn  
 

2.1.1. Característiques del barri 
 
L’escola Rambleta del Clot pertany al districte de Sant Martí que es troba a l'est de 
la ciutat: limita amb el municipi de Sant Adrià de Besòs, els districtes de Ciutat Vella, 
Eixample, Horta-Guinardó, Sant Andreu i el mar Mediterrani.  
 
La nostra escola està situada en ple barri del Clot, el qual s’estén entre la Gran Via, 
la plaça de les Glòries, el Camp de l’Arpa i la Verneda; i s’ubica molt a prop de la 
Casa de la Vila, de l’església parroquial de Sant Martí i del mercat del Clot. 
 
L’economia d’aquest barri ha estat lligada des del segle XIX a la industrialització, 
tant tèxtil com ferroviària. En l’actualitat però, hi ha un clar predomini d’activitats 
econòmiques lligades al sector terciari o de serveis. El nivell socioeconòmic de la 
població és, amb preferència, mitjà/baix. 
 
La població fonamentalment catalana fins el 1920, rebé la primera onada 
d’immigrants des dels anys vint i, sobretot, des dels anys cinquanta. 
 
Actualment es pot constatar una important onada d’immigrants estrangers, sobretot 
sudamericans i en menys mesura àrabs, xinesos i dels països de l’Est. 
 
El barri, amb una gran tradició cultural i associativa, compta amb Casals i espais per 
a joves, Associacions Culturals i científiques ( Esbarts, Castellers, Cant Coral, Colles 
de diables, Gegants...), Casals de gent gran, Ludoteques (Ludoteca Municipal El 
Xalet del Clot), Centres Cívics i d’exposicions( Centre Cultural la Farinera del Clot)...  
 

2.1.2. Característiques del centre 

 
NOM: Escola Rambleta del Clot 
ADREÇA: Aragó, 620. 08018 Barcelona 
TELÈFON / FAX: 93 2454243 
Email: escolarambletadelclot@.xtec.cat 
 
TITULARITAT: 
Escola pública depenent del Consorci d’Educació de Barcelona  
 
NIVELLS EDUCATIUS: Educació infantil : de 3 a 5 anys 
                                       Primària: de 6 a 12 anys 
NOMBRE D’UNITATS: Escola de 2 línies 
 
PERSONAL DOCENT : 31 mestres 
 
PERSONAL NO DOCENT: 1 conserge, 
                                             1 administratiu  
 
SERVEI DE MENJADOR: 1 cuinera i 2 ajudants, 12 monitors i 1 coordinadora 
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2.2.3. Alumnat                                      
 
En els últims anys la matrícula d’alumnes estrangers a l’escola ha anat augmentant i 
en aquest moment està al voltant d’un 30%. La majoria són sudamericans, i després 
àrabs, xinesos, pakistanesos, països de l’est...Actualment també es contempla un 
augment de matrícula de famílies de l’Unió Europea. 
 
Un percentatge important dels nostres alumnes té com a primera llengua el castellà; 
el català és llengua d’ús de moltes famílies, però molt per sota de la llengua 
castellana. 
 
El curs 18-19 s’ha implementat a l’escola una SIEI, per tant la matriculació 
d’alumnes amb NEE es preveu que augmentarà d’acord amb els criteris de SIEI. 
Cada vegada tenim més alumnes NESE amb trastorns diversos i/o necessitats 
educatives específiques que cal atendre d’acord amb el seu PI.  
També hi ha un important nombre d’alumnes que necessiten una atenció 
individualitzada, reforços... ja que el seu rendiment acadèmic està per sota dels 
mínims del seu curs.  
 
Els alumnes nouvinguts sempre han estat atesos des de l’aula d’Acollida per tal de 
reforçar l’aprenentatge de la llengua catalana. El curs 2018-19, malauradament, ens 
han suprimit la mitja dotació d’aquest recurs. 
 
Hi ha pocs alumnes amb NEE socials reconegudes. 
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3. PRINCIPIS I CRITERIS DEL PROJECTE LINGÜÍSTIC DEL CENTRE  

 

3.1. Principis del PLC  
 

3.1.1. Àmbit pedagògic 
 

a) El tractament de la llengua catalana com a 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 que s’hi duguin a 
terme.  
 
L'aprenentatge de la lectura i l'escriptura es farà en llengua catalana, atès que és 
aquesta la que s'utilitza com a llengua vehicular i d'aprenentatge. 
 
Donat que l’entorn escolar del nostre centre no ha assolit la plena normalització 
lingüística i el castellà és la llengua predominant dels nostres alumnes en la majoria 
d’usos lingüístics, l’escola s’ha de convertir en el context de referència perquè 
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. 
 
Partint d’aquesta realitat sociolingüística, el desenvolupament curricular en l’àrea de 
llengua, ha de contemplar les estratègies, els recursos i la metodologia propis d’un 
procés d’immersió lingüística. 
 
L’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua, s’ha de plantejar des de la perspectiva 
del llenguatge com a un instrument útil a la resta dels aprenentatges i per a la 
comunicació. 
 
La llengua parlada serà el punt de partida de tot aprenentatge. Per això és molt 
important no dissociar l’activitat lecto-escriptora de l’activitat oral i de la resta 
d’activitats escolars.  
 
El centre serà també l'espai on l'alumne adquireixi els senyals d'identitat nacional 
propis de Catalunya, com la història, la cultura, el patrimoni o les tradicions; la 
relació amb l'entorn, l'obertura al món i la iniciació a participar en la societat que 
l’envolta. 
                                        
El centre ha de vetllar per l’ús habitual de la llengua catalana, com a llengua 
vehicular i d’aprenentatge, en els recursos materials i didàctics del centre (llibres, 
jocs, audiovisuals, programari, etc.).  
 
Totes les àrees s’imparteixen en llengua catalana, a excepció de les àrees de 
llengua castellana i llengües estrangeres.  El català s’emprarà en totes les activitats 
orals i escrites: l’exposició del professor, el material didàctic i llibres de text, els 
exercicis de l’alumne i els d’avaluació.  
 
El centre vetllarà perquè el professorat utilitzi la llengua catalana en la seva tasca 
docent ja sigui en activitats curriculars com en espais no curriculars (esbarjo, 
menjador, sortides, convivències, etc.). 
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La distribució d’hores per a cada cicle en l’aprenentatge de la llengua catalana serà 
la que prescriu el currículum. Les estructures lingüístiques comunes, que es faran 
en català. 
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, tal i com queda 
reflectit en el nostre PCC. 

 

 
b)  El tractament de la llengua castellana  
 
L’ensenyament del castellà tindrà garantida la presència adequada en tot el 
currículum de l’ensenyament primari, de manera que tot l‘alumnat en tindrà un 
coneixement rigorós i correcte per poder-la utilitzar adequadament. 
 
El centre vetllarà perquè en finalitzar la seva escolaritat al centre, l'alumnat conegui 
la llengua castellana a nivell oral i escrit de manera que pugui utilitzar-la 
apropiadament com a font d'informació i vehicle d'expressió, tal i com consta al 
nostre PCC. 
 
Donades les característiques sociolingüístiques del nostre alumnat, el centre iniciarà 
la sistematització de la llengua castellana al primer trimestre del cicle inicial, tenint 
en compte que no s’haurà de tractar aquesta llengua com si fos desconeguda per la 
majoria de l’alumnat. 
 
El centre vetllarà perquè el professorat que imparteix la llengua castellana tingui 
cura de la qualitat de la llengua, ja que ell/a serà el transmissor del model per a 
l’alumnat, perquè aquest en tingui un referent clar i sòlid.  
 
La distribució d’hores en l’aprenentatge de la llengua castellana serà la que prescriu 
el currículum, tenint present que les estructures comunes es faran en català. 
 
El centre vetllarà perquè el professorat que imparteix la llengua castellana sigui 
diferent del que imparteix la llengua catalana, sobre tot en els cursos més baixos. 
Tot i així en cada cas es contemplaran els recursos humans disponibles per garantir 
la qualitat de l’ensenyament de les tres llengües.   
 
El centre vetllarà perquè en acabar l’educació primària l’alumnat pugui “Conèixer la 
llengua castellana a nivell oral i escrit de manera que pugui utilitzar-la 
apropiadament com a font d’informació i vehicle d’expressió.” (art.2.6). 
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c)  El tractament de la llengua anglesa 
 
El centre opta per l’anglès com a llengua estrangera. 
 
L‘alumnat iniciarà l'aprenentatge de la llengua a E. Infantil. 
 
El centre disposa del professorat amb l'especialitat, la titulació i els coneixements 
adients per impartir aquesta llengua, tant en especialitat com en perfils lingüístics. 
 
La distribució horària de la llengua anglesa s’ajustarà a la prescripció curricular 
establerta.  
L’aplicació del programa d’innovació Tàndem  amb el British Council ha suposat un 
increment de la presència de la llengua anglesa en les diferents propostes 
educatives del centre: espirals (els nostres projectes interdisciplinaris), tallers, 
propostes, rutines, espais, festes, diades... 
 
El centre vetllarà perquè en acabar l’educació primària l’alumnat pugui “Comprendre 
i expressar en llengües estrangeres missatges senzills dintre d’un context.” (art.2.7). 
 
 
 

d) Els criteris generals per a les adequacions del procés 
d’ensenyament aprenentatge de les llengües a la realitat 

sociolingüística del centre globalment i individual 
 
El centre vetllarà perquè en el moment d'ingrés d'alumnat amb llengua familiar 
diferent de la catalana, aquest se senti acollit, establint estratègies que li facilitin una 
ràpida comunicació en llengua catalana per tal d'afavorir la seva participació activa 
en la dinàmica de l'escola.  
 
Donades les característiques sociolingüístiques del nostre alumnat, el centre 
aplicarà la distribució horària especificada en els apartats a, b i c, per tal d’assegurar 
el coneixement adequat de les tres llengües. 
 
La direcció del centre vetllarà perquè el professorat exerceixi la seva tasca docent 
en la llengua que correspongui segons el projecte lingüístic del centre. 
 
El centre vetllarà perquè l’alumnat que s’incorpora tardanament al sistema educatiu 
rebi un suport especial i addicional d’ensenyament del català.  
Fins ara, el centre disposava de l’aula d’acollida, a més a més, organitzava els seus 
recursos humans ordinaris  per tal de garantir l’aprenentatge de la llengua catalana i 
vetllava perquè n’assolissin, el més aviat possible, el nivell llindar. El centre ha hagut 
de reorientar i organitzar, de nou, els seus recursos. 
 
El centre avaluarà cada any les competències lingüístiques de l’alumnat per tal 
d’ajustar la seva programació curricular de manera que s’aconsegueixin plenament 
els objectius propis de cada una de les llengües del centre. 
 
El centre vetllarà perquè a cada nivell s’assoleixin els objectius mínims 
corresponents a les quatre capacitats de competència lingüística i actualitzarà, si 
cal, les activitats i continguts a treballar. 
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3.1.2. Àmbit administratiu i de govern institucional 
 
El català, com a llengua pròpia de Catalunya, serà el vehicle d’expressió normal en 
totes les activitats docents i administratives, tant les internes com les de projecció 
externes.  
 
La direcció del centre vetllarà perquè la llengua catalana: 
 
             . sigui el vehicle d’expressió normal en les reunions del claustre i                

del consell escolar.  
            .  sigui el vehicle d’expressió normal en totes les reunions i actes de  la 

comunitat educativa (reunions de pares, entrevistes, etc.) 
             . sigui el vehicle d'expressió normal en qualsevol de les activitats                 

internes del centre, especialment d’aquelles on els alumnes estan                 
presents. 

 
El centre utilitzarà la llengua catalana en totes les comunicacions i en les 
notificacions tant internes com externes. 
 
Es redactaran en llengua catalana tots els documents derivats de les actuacions 
administratives del règim interior del centre com són actes, comunicats diversos, 
horaris, rètols indicatius de dependències, etc. 
 
El català serà emprat en totes les actuacions administratives del centre: arxius, 
qualificacions, informes interns i comunicacions.  
 
Els avisos a les famílies que s’hagin d’inserir al tauler d’anuncis del centre es faran 
en llengua catalana.  
 
El centre sol·licitarà que l’AFA incrementi l’ús de la llengua catalana en les activitats 
internes i externes.  
 
 

3.1.3. Àmbit humà i de serveis 
 
El català serà la llengua de relació en qualsevol de les  activitats docents i 
administratives, tant les internes com les externes.  
 
El centre vetllarà perquè el professorat utilitzi la llengua catalana en qualsevol de les 
activitats no docents del centre, tant internes (esbarjo, menjador, etc.), com externes 
(reunions amb altres escoles, relacions amb el CRP, etc.) 
 
El centre utilitzarà la llengua catalana com a llengua de comunicació oral  i escrita 
entre tot el professorat, el personal no docent i l’alumnat dins i fora de l’àmbit 
curricular.  
 
El centre vetllarà perquè tot el personal del centre (professorat, PAS i personal 
contractat) tingui competència lingüística en català, segons la tasca que 
desenvolupa.  
 
Es vetllarà perquè l’AFA mantingui el seu compromís de tenir en compte el criteri 
anterior en  contractar personal. 
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3.2.  Criteris per a implementar el PCC 

 

3.2.1. Criteris de seqüenciació i programació  
 
La programació i seqüenciació dels continguts de qualsevol de les llengües tindrà en 
compte un enfocament comunicatiu. És per això que en la programació es tindrà en 
compte el desenvolupament de totes les habilitats lingüístiques: expressió, 
comprensió, lectura i escriptura. 
 
La reflexió i interiorització de normes i criteris sobre la part formal de llengua es farà 
a partir de contextos significatius per a l’alumnat. 
 
Es vetllarà per una correcta programació de la llengua oral en tots els cicles. 
 
El centre vetllarà per la coherència curricular entre cada una de les etapes i dels 
cicles. 
 
L’ús comunicatiu  i instrumental de la llengua implica que la classe  de llengua ha 
d’estar oberta a totes les tipologies textuals i produccions lingüístiques, tant en 
llengua oral com escrita, així com en les seves pròpies produccions. 
 
Atès que el català és la llengua vehicular i d'aprenentatge de l'ensenyament, els 
continguts i estructures lingüístiques comunes es concretaran a través d'aquesta 
llengua i serà punt de referència per a la llengua castellana. Els continguts que 
corresponen a la llengua catalana i els que corresponen a continguts i estructures 
lingüístiques comunes formen part d'una única programació. 
 
A l’àrea de llengua es prioritzaran els procediments i les actituds més que no pas els 
conceptes, però això no significarà que no s’hagi de tenir cura en la gradual i 
progressiva introducció i consolidació de tota aquella terminologia sobre la qual 
s’assentarà la reflexió gramatical posterior ( continguts sistemàtics de fonètica, 
ortografia, lèxic i gramàtica). 
 
Les activitats centrades en els aspectes gramaticals, tindran com a finalitat principal 
la reflexió i correcció de les pròpies produccions i la comprensió dels missatges. 
 
Per elaborar la programació de llengua castellana es tindran en compte els 
continguts específics i diferencials del castellà respecte del català. 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 respecte al català. 

 
El tercer nivell de concreció que es desprèn  del Projecte Curricular de llengua 
castellana tindrà en compte els següents aspectes: 
 

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

 
A l'hora d'introduir la llengua anglesa caldrà tenir en compte les següents 
característiques de l'alumnat d’Educació Infantil: 

 

Tenen una gran capacitat per 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, mascota, etc. 

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

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, per això es recomana, 
sempre que es pugui, fer sessions curtes i/o desdoblar grups. 

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

La llengua anglesa s’introduirà valorantla curiositat i apropament progressiu als 
significats de missatges en contextos de comunicació coneguts, 
fonamentalment en rutines i activitats habituals de l’aula (jocs,cançons, 
contes...) 

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. 
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3.2.2. Criteris metodològics 
 
El professorat tindrà un coneixement adequat de les estratègies necessàries per 
desenvolupar amb èxit un procés d’immersió lingüística, participant si cal en 
activitats de formació permanent. 
 
El centre vetllarà per l’existència a les aules d’espais i referents que afavoreixin la 
comunicació en contextos significatius (catifa, racons, referents d’aula...) 
 
Es vetllarà per una correcta programació de la llengua oral en tots els cicles. 
 
El professorat dissenyarà activitats i dinàmiques de conversa per a realitzar en les 
estones de rotllana. 
 
El centre fomentarà l’ús de biblioteca perquè tots les alumnes puguin fer-ne un ús 
real i continuat. 
 
El centre fomentarà en les classes l’existència de la biblioteca d’aula i se’n podrà fer 
ús en les estones setmanals de rotllana. 
 
El centre fomentarà l’existència de material comú per a l’aprenentatge de les 
llengües, especialment en els moments de propostes i tallers: jocs, material 
manipulatiu, drive, etc. 
 
El centre fomentarà i vetllarà per l’aplicació de les estratègies lectores i altres acords 
ILEC, en tots els cicles (implementació en tallers, propostes, rotllana...). 
 
El centre vetllarà per què al drive hi hagi un recull de tota la programació relativa a 
l’àmbit lingüístic en totes les seves dimensions. 
 
El professorat dissenyarà estratègies que potenciïn l'ús de la llengua vehicular entre 
els  alumnes en els espais no curriculars (pati, sortides, passadissos...). 
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3.2.3. Criteris de relació amb les altres àrees 
 
L’aprenentatge de la llengua catalana es farà també des de la resta d’àrees del 
currículum.  Les matèries d’Educació Física, Música i Llenguatge visual i plàstic 
ajudaran a fomentar les habilitats d’expressió i comprensió oral. Les matèries de 
Coneixement del Medi social i natural i Matemàtiques ajudaran a fomentar les 
habilitats d’expressió,  comprensió escrita i adquisició de vocabulari, tenint especial 
cura del tractament de tota la tipologia textual. 
 
 

3.2.4. Criteris d’atenció a la diversitat 
 
Amb els alumnes d’incorporació tardana s’introduirà la llengua catalana en primer 
lloc, deixant l’aprenentatge de la llengua castellana (per a aquells de llengua 
diferent) quan s’hagi aconseguit un nivell llindar en català. 
 
Si l’alumne ja ha estat escolaritzat en llengua castellana, rebrà l’ensenyament 
d’aquesta llengua des que arriba a l’escola. Només si hem de prioritzar, per 
problemes d’horari, escollirem el català (Aula d’acollida), fins que comenci a parlar 
en aquesta llengua. 
 
La llengua estrangera, excepte si l’alumne ja la coneix, es retardarà fins que hagi 
assolit un nivell mínim de comunicació en llengua catalana i en llengua castellana. Si 
el nen/a està a l’aula ordinària en la sessió d’anglès, ho farà com a oient per tenir un 
primer contacte amb aquesta llengua i amb els recursos d’atenció a la diversitat. 
 
Si l’alumne ja coneix la llengua anglesa rebrà l’ensenyament d’aquesta llengua des 
que arriba a l’escola. Només si hem de prioritzar, per problemes d’horari, escollirem 
el català (Aula d’acollida), fins que comenci a parlar en aquesta llengua. 
 
El centre organitza el suport lingüístic des de l’aula d’acollida d’aquest alumnat  
tenint cura de fer-ho durant aquelles matèries on l’alumne no té encara 
competències (Llengua o Coneixement del Medi). Es vetllarà perquè segueixi amb el 
grup classe les activitats d’Educació Física, Visual  i Plàstica, Música, en les quals 
l’alumne hi pot participar. 
 
L’objectiu fonamental d’aquesta atenció més individual ha de ser en tot moment la 
incorporació a les activitats del grup classe el més aviat possible. 
 
Amb els alumnes amb NEE, es procurarà que puguin utilitzar el català com a llengua 
vehicular i d’aprenentatge i puguin accedir a l’aprenentatge de les altres llengües 
d’acord amb les seves possibilitats; aspecte que ha de quedar recollit en els seu PI. 
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3.2.5. Criteris d’avaluació 
 
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 els cicles 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 de les 
quatre habilitats lingüístiques  bàsiques. L’avaluació dels conceptes anirà lligada a la 
progessiva introducció i consolidació dels mateixos. Els aspectes actitudinals 
s’avaluaran amb independència dels procedimentals i conceptuals. 
 
Els resultats de l’avaluació ens permetran determinar si hem aconseguit les nostres 
intencions educatives i iniciar processos de millora. 
 
S’utilitzaran instruments d’avaluació tant per regular el procés, com per valorar els 
resultats. Per tant els instruments d’avaluació utilitzats seran diversos i variats: diaris 
d’aula, bases d’orientació, graelles d’assoliment de llengua oral i escrita, observació 
sistemàtica, rúbriques, dossiers, exposicions, proves i controls... 
També els que prescriu el Departament  (Competències Bàsiques 6è, Diagnòstiques 
de 3r) i d’altres que l’escola ha consensuat (proves ACL, proves d’escriptura de 
l’Ana Teberosky...). També contemplem l’avaluació des de la perspectiva de 
l’avaluació tant del mestre, com de l’alumne (autoavaluació, coavaluació...). 
 
Criteris per a l’avaluació dels aprenentatges de les diferents llengües dels alumnes 
nouvinguts : 
 

 Català: El tutor/a d’acollida passarà les proves del Departament per saber si els 
nens/es han assolit el nivell d’usuari bàsic i es poden incorporar a l’aula 
ordinària. 
 

 Castellà/Anglès: se’ls avaluarà a mesura que es vagin incorporant a 
l’aprenentatge d’aquestes dues llengües a l’aula ordinària i d’acord amb els 
criteris d’atenció a la diversitat. 
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4. DISTRIBUCIÓ HORÀRIA DE LES LLENGÜES AL CENTRE D’ACORD AMB EL CURRÍCULUM 
 

 Hores per 

curs 

Estructures 

lingüístiques 
comunes 

Horari de lliure 

disposició 

Blocs de 

continguts 

Totals 

Llengua 

catalana 

     

1r curs (CI) 87.5 35 70  192,5 

2n curs (CI) 87.5 35 70  192,5 
3r curs (CM) 87.5 35 70  192,5 
4t curs (CM) 87.5 35 70  192,5 
5è curs (CS) 87.5 35 70  192,5 
6è curs (CS) 87.5 35 70  192,5 

total 525 210 420  1.155 

Llengua 

castellana 

     

1r curs (CI) 87.5  35  122,5 

2n curs (CI) 87.5  35  122,5 

3r curs (CM) 87.5  52,5  140 

4t curs (CM) 87.5  52,5  140 

5è curs (CS) 87.5  70  157,5 
6è curs (CS) 87.5  70  157,5 

total 525  315  840 

Llengua 

anglesa 

     

1r curs (CI) 35  17,5  52,5 

2n curs (CI) 35  17,5  52,5 

3r curs (CM) 70  26,25  96,25 

4t curs (CM) 70  61,25  131,25 

5è curs (CS) 70  61,25  131,25 
6è curs (CS) 70  61,25  131,25 

total 350  245  595 
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4. DISTRIBUCIÓ HORÀRIA DE LES LLENGÜES AL CENTRE EN LES DIFERENTS METODOLOGIES 
 

CICLES 
TREBALL 

SISTEMÀTIC 
ROTLLANA PROPOSTES TALLERS BIBLIOTECA 

 
Lengua 

 

Català Castellà Anglès Català Castellà Anglès Català Castellà Anglès Català Castellà Anglès Català Castellà Anglès 

 
INICIAL 

 

2 
sessions 

1 

sessions 
1 

sessions 

1.75 
sessions 

0.75 
sessions 

 0,75 

sessions 
0.5 

sessions 
 0,25 

sessions 
0.25 

sessions 
0.25 

sessions 
0.5 

sessions 
0.5 

sessions 
 

 
MITJÀ 

 

2 
sessions 

2 
sessions 

2/3 
sessions 

1.75 
sessions 

0.75 
sessions 

 1 

sessions 
0.5 

sessions 
 0,25 

sessions 
0.25 

sessions 
0.25 

sessions 
0.5 

sessions 
0.5 

sessions 
 

 
SUPERIOR 

 

2 
sessions 

2 
sessions 

3 

sessions 
1.75 

sessions 
0.75 

sessions 
 1 

sessions 
0.5 

sessions 
 0,25 

sessions 
0.25 

sessions 
0.25 

sessions 
0.5 

sessions 
0.5 

sessions 
 

 
 

 

OBSERVACIONS 
 

Voldriem aclarar que a més de les sessions de treball sistemàtic de les tres llengües, quan realitzem les altres metodologies 

d’aprenentatge, també fem ús d’aquestes tres llengües. 

La llengua vehicular és el català, però es fan tallers, propostes, activitats de rotllana i biblioteca en llengua castellana i 

anglesa.  

Per tant el còmput d’hores és orientatiu i pot variar d’un trimestre a l’altre, depenent de la programació de les activitats 

d’aprenentatge. 
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5. CONCRECIÓ OPERATIVA DEL PLC 
 

 OBJECTIU ACTUACIÓ RESPONSABLE TEMPORITZACIÓ INDICADORS AVALUACIÓ 

c
a
ta

là
 

1. Augmentar en tots els 
cicles les estones de 
conversa (alumne-alumne) 
per tal d’afavorir l’hàbit de 
parlar-se entre ells el català. 

 

. Aprofitar les estones de 
grup partit i reforç  per 
garantir el treball de 
conversa a Educació Infantil 

. Concretar un temps de 
conversa i lectura tant a EI 
com a Primària 

 

Equip Directiu 

Equip de Coordinació 

 

Curs 2009.10 

 

Augment del temps dedicat a 
diferents activitats de llengua 
oral tant a EI com a EP 

 

Concreció en l’horari 
d’aquesta dedicació a la 
llengua oral 

c
a
ta

là
 

2. Elaborar una programació 
de llengua oral 

. Elaborar la programació de 
llengua oral per cicles 
assegurant la seva 
verticalitat 

. Acordar mínims de llengua 
oral per cicle 

 

Equip de Coordinació 

Equip de mestres 

 

Curs 2009.10 

 

 

 

Juny de 2009 

 

Elaboració de la programació 
de llengua oral 

 

Concreció dels mínims de 
llengua oral de cicle 
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 OBJECTIU ACTUACIÓ RESPONSABLE TEMPORITZACIÓ INDICADORS AVALUACIÓ 
c
a
ta

là
 

3. Promoure activitats 
intercicle entre nens grans i 
petits per tal que les 
activitats orals siguin 
contextualitzades, 
motivadores, lúdiques i 
divertides. 

Organitzar : 

. padrins de lectura 

. conta contes 

. exposicions dels projectes 

. explicacions de sortides 

. els circ. 
dramatitzacions/titelles 

. recitals de poemes 

. que els nens grans vagin  a 
jugar amb els petits   

. festes 

. tallers 

 

Equip Directiu 

Equip de Mestres 

 

Iniciar-nos el curs 2009.10: 

 

Que a cada cicle es realitzi 
alguna d’aquestes activitats 
adreçada als altres alumnes 
(d’un mateix cicle o d’altres 
cicles) 

 

Realització a cada cicle 
d’aquestes activitats 
intercicle 
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 OBJECTIU ACTUACIÓ RESPONSABLE TEMPORITZACIÓ INDICADORS AVALUACIÓ 
c
a
ta

là
 

4. Concretar acords de cicle 
de llengua escrita. 

 

. Acordar mínims de llengua 
escrita per cicles 

. Concretar les normes d’ús 
de llibretes, fulls, agendes, 
presentació de treballs tant 
manuscrits com 
informàtics… 

. Com treballar la tipologia 
textual des de les diferents 
àrees 

. Com treballar i des de 
quines àrees, les diferents 
tècniques d’estudi 

 

Equip de Coordinació 

Equip de Mestres 

Juny 2009 

 

 

Començar juny 2009 

 

 

Curs 2009.10 

 

 

 

Curs 2009.10 

Concreció dels mínims de 
llengua escrita de cicle 

 

Elaboració d’un protocol a 
seguir sobre normes 
d’organització i presentació 
de deures, textos, treballs… 

Concreció de la metodologia 
a seguir per treballar la 
diferent tipologia textual i les 
diferents tècniques d’estudi 

c
a
ta

là
 

5. Elaborar i acordar per 
cicles i etapa el tractament 
de la dimensió literària 

 

. Establir i acordar els criteris 
per triar els llibres de lectura 
de l’escola(narrativa, 
poesia...) 

. Consensuar el treball 
d’expressió escrita 

. Realitzar activitats a la 
Biblioteca del centre 

Equip de Coordinació 

Equip de Mestres 

Curs 2010.11 Concreció de criteris per 
treballar l’expressió escrita 

 

Selecció de llibres de lectura 
de diferent tipologia 

 

Realització activitats a la 
Biblioteca del centre 

c
a
ta

là
 

6. Vetllar per què el 
professorat que imparteixi la 
llengua castellana sigui 
diferent del que imparteix la 
llengua catalana. 

. fer canvi entre paral·lels a 
l’hora d’impartir el castellà 

. que faci el castellà la 
persona de reforç adscrita al 
cicle 

 

Equip Directiu 

 

Curs 2009.10 

 

Elaboració dels horaris 
recollint aquests proposta 
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 OBJECTIU ACTUACIÓ RESPONSABLE TEMPORITZACIÓ INDICADORS AVALUACIÓ 
c
a
ta

là
 

7. Ser, els docents, un model 
positiu per als alumnes fent 
un ús professional de la 
llengua. 

. Tenir l’actitud de parlar 
sempre en català davant dels 
nens, per ser un referent clar 
de cara als nostres alumnes   

. En espais curriculars, 
intervenir sempre de manera 
cordial, no impositiva, quan 
els alumnes es passen d’una 
llengua a l’altra. 

 

Equip de mestres 

 

En tot moment 

Millora en l’ús del català com 
a llengua vehicular de 
l’escola 

c
a

ta
là

 

8. Establir criteris compartits 
per cicles d’avaluació de 
mínims tant de llengua oral 
com escrita.  

. Elaborar o consensuar 
graelles d’avaluació i 
d’autoavaluació  

sistemàtica de llengua oral i 
escrita 

. Avaluar la llengua des de 
totes les àrees 

. Acordar instruments 
d’avaluació dels diferents 
moments del procés 
d’aprenentatge 

 

Equip de Coordinació 

Equip de Mestres 

Iniciació curs 2009.10 

Finalització curs 2010.11 

Selecció i elaboració de 
graelles d’avaluació i 
d’autoavaluació de llengua 
oral i escrita 

 

Concreció d’instrument 
d’avaluació dels diferents 
moments del procés 
d’aprenentatge 
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 OBJECTIU ACTUACIÓ RESPONSABLE TEMPORITZACIÓ INDICADORS AVALUACIÓ 
c
a
ta

là
 

9. Seleccionar els materials 
didàctics 

. Escollir els llibres de text en 
funció dels objectius que ens 
plantegem i els mínims 
establerts i amb continuïtat 
amb el curs anterior 

. Establir i acordar els criteris 
per triar els llibres de lectura 
de l’escola(narrativa, 
poesia...) 

. Coordinar des de l’aula 
d’acollida i EE el material per 
atendre la diversitat 

Equip Directiu 

Equip de mestres 

Responsables de l’AA i EE 

Curs 2009.10 Cicle Superior i 
Educació Infantil 

 

 

 

 

Curs 2010.11 

 

 

Curs 2009.10 

Selecció de llibres amb 
aquests criteris 

 

 

 

Selecció de llibres de lectura 
de diferent tipologia 

 

Col·laboració de l’AA i EE en 
la recopilació i selecció de 
materials per atendre la 
diversitat 

c
a
ta

là
 

10. Vetllar per què a les 
aules hi hagi suficients 
referents visuals(d’acord 
amb l’edat dels nens) i 
recursos informàtics per a  
facilitar la competència 
lingüística del català.  

. utilitzar els mateixos 
referents de l’AA 

. tenir recursos informàtics a 
l’AO, per  l’alumnat nouvingut 
amb dificultats 

 

Mestres tutors 

Responsable de l’AA 

 

Curs 2009.10 

Incorporació a l’AO de 
referents visuals 

 

Recopilació de recursos 
informàtics per atendre a 
l’AO alumnat nouvingut amb 
dificultats 

c
a

s
te

llà
 

11. Programar la llengua oral . acordar mínims de llengua 
oral per cicle 

 

. elaborar la programació de 
llengua oral de castellà 
conjuntament amb la de 
català per ser més 
conseqüents i no fer 
repeticions. 

 

Equip de Coordinació 

Equip de Mestres 

  

Curs 2009.10 

Concreció dels mínims de 
llengua oral de cicle 

 

Elaboració la programació de 
llengua oral de castellà 
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 OBJECTIU ACTUACIÓ RESPONSABLE TEMPORITZACIÓ INDICADORS AVALUACIÓ 
c
a

s
te

llà
 12. Revisar la programació 

de llengua escrita 
. acordar mínims de llengua 
escrita per cicle 

 

Equip de Coordinació 

Equip de Mestres 

Curs 2009.10 Concreció dels mínims de 
llengua escrita de cicle 

E
s
tr

u
c
tu

re
s
 l
in

g
ü

ís
ti
q

u
e

s
 c

o
m

u
n

e
s
 

13. Consensuar acords 
sobre les estructures  

lingüístiques comunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Definir i seqüenciar per 
cicles les estructures 
lingüístiques comunes 

. Revisar el 

tractament que fan les 
diferents editorials de les 
estructures lingüístiques 
comunes 

. Acordar com les transferim 
del català al castellà i a 
l’anglès  

 

Equip de Coordinació 

Equip de Mestres 

 

Curs 2010.11 

Seqüenciació per cicles de 
les estructures lingüístiques 
comunes i la seva 
transferència del català al 
castellà i a l’anglès 
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 OBJECTIU ACTUACIÓ RESPONSABLE TEMPORITZACIÓ INDICADORS AVALUACIÓ 

a
n
g
lè

s
 1. Introduir la llengua 

anglesa a l’etapa d’infantil, 
P4. 

 

. Introduir la llengua anglesa  
a P4 i P5, oralment, a través 
de contes i cançons. 

 

 
Equip Directiu 
Especialistes de llengua 
anglesa 

 
Curs 2008 -11 PELE 
 

 
Concreció en l’horari 
d’aquesta dedicació. 

a
n
g
lè

s
 

2. Participar en el GEP . Elaborar la programació de 
les activitats GEP en les 
àrees acordades i aplicar-les 
en els cursos escollits. 

. Augmentar l’exposició a la 
llengua anglesa en un 12% a 
l’alumnat del centre.  

. Introduir l’AICLE a l’àrea de 
música progressivament 
durant el 2n trimestre de 
cada curs.  

 

Equip Directiu 

Equip de mestres 
especialistes en llengua 
anglesa i música. 

 

Curs 2013 -15 GEP 

 

 

 

 

 

Elaboració de la programació 
de les activitats de 
plurilingüisme a cada cicle. 

 

Concreció en l’horari 
d’aquesta dedicació. 
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3. Participar en el Projecte 
d’innovació Tàndem de la mà 
del British Council. 

. Introduir els canvis 
metodològics consensuats 
en claustre. 

. Incrementar la llengua 
anglesa en les rutines i en la 
quotidianitat de l’aula: tallers, 
propostes i espirals. 

. Organitzar la formació 
metodològica i en llengua 
anglesa per tot el claustre. 

 

 
Equip Directiu 
Equip de Mestres 

 
Curs 2016-2019 TÀNDEM 
 
Iniciar-nos el curs 2016 i 
continuem en formació. 
 
 

 
Planificació a la PGC de les 
activitats en llengua anglesa 
que es faran a cada grup i 
àrea. 
 
Recull d’evidències de les 
feines realitzades pels 
alumnes. 
 
Registre d’assistència i actes 
de les sessions. 
 
Registre de les 
col·laboracions i actuacions 
realitzades. 
 

 


