
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE 
Els continguts més didàctics d’ús de centre no apareixen, tot i ser  a l’índex, que 
correspon al document íntegre. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 
El projecte lingüístic de centre (PLC) és l’instrument que possibilita que l’escola 
organitzi i gestioni, determinats aspectes en referència a l’estat i a l’ús de les 
llengües al centre i al tractament curricular de les diferents llengües que hi són 
presents: català, castellà i anglès. 
 
Veient la importància de les llengües com a mitjà de comunicació i de convivència, 
cal aquesta formulació del PLC. 
El projecte Lingüístic ha de consolidar la llengua catalana com a eix vertebrador 
d’un projecte plurilingüe, incloent-li la llengua castellana i la llengua anglesa. 

 
Per assegurar aquest objectiu, s’ha de preveure: 

 
- Utilitzar la llengua catalana com a llengua pròpia de Catalunya, 

normalment com a llengua vehicular i d’aprenentatge en totes les 
activitats internes i externes de la comunitat educativa: les activitats orals 
i escrites, les exposicions del professorat, el material didàctic, els llibres 
de text i les activitats d’aprenentatge i d’avaluació han de ser en llengua 
catalana. Així mateix, les reunions, els informes, les comunicacions,... 
han de ser també en llengua catalana. 

 
- Establir pautes d’ús lingüístic favorables a la llengua catalana per a tots 

els membres de la comunitat educativa i garantir que totes les activitats 
administratives i les comunicacions entre el centre i l’entorn siguin en 
llengua catalana, sens perjudici que s’arbitrin mesures de traducció en el 
període d’acollida de les famílies de l’alumnat nouvingut. 

 
- Tenir com a objectiu fonamental que tot l’alumnat assoleixi una sòlida 

competència comunicativa i que en acabar l’educació obligatòria pugui 
utilitzar normalment  i correcta les dues llengües oficials i comprendre i 
produir missatges orals i escrits en les llengües estrangeres que el centre 
hagi determinat en el seu projecte lingüístic. 

 
- Assegurar que els infants d’educació infantil i de 1r i 2n d’educació 

primària els pares, mares o tutors dels quals sol·licitin que els seus fills o 
filles rebin l’ensenyament en llengua castellana siguin escolaritzats en 
aquesta llengua mitjançant atenció i suport material individualitzats. 
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2. CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC 

 
El nostre alumnat són majoritàriament catalanoparlants i castellanoparlants, 
la resta són alumnes d’incorporació tardana, la procedència dels quals és 
variada. 
 
Actualment som els membres del claustre, la majoria dels quals  tenen la 
titulació per l’Escola de Formació del Professorat i una minoria són 
llicenciats. Tots els mestres tenen capacitat per a impartir les classes de 
castellà i català.  
L’escola té una SIEI formada per una mestra i una educadora. 
Hi ha una auxiliar  i una Tècnica d'Educació Infantil. 
El personal no docent està format per les monitores de menjador, les 
cuineres, el conserge, una administrativa i monitors d'activitats extraescolars. 
 
Totes les persones són coneixedores de les línies del Projecte Lingüístic del 
Centre. 

 
 

3. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 

 
La llengua d’ús del centre és la llengua catalana. No obstant no tots els 
membres es parlen en català entre sí. Tota la documentació del centre ( 
documents d’alumnes, convocatòries de reunions, comunicats a mestres…) 
es fa en  llengua catalana. Tota la documentació externa ( Institucions, 
famílies, altres) es fa en llengua catalana. La llengua de relació amb les 
famílies és el català i el castellà prioritzant la comprensió del missatge. En 
l’àmbit de l’educació no formal, les monitores de menjador utilitzen el català  
en la seva relació amb els infants. 
Les activitats programades des del centre i que són complementàries ( 
sortides, colònies…) tenen molt present el potenciar l’anglès. 

  Cal fomentar  una implicació de la totalitat de la comunitat educativa. 
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4. TRACTAMENT DE LES LLENGÜES 

 
 
OBJECTIUS 

 
 

1. Conèixer i utilitzar correcta i apropiadament la llengua catalana tant 
oralment com per escrit emprant-la com a llengua vehicular i 
d'aprenentatge en 
tots els àmbits: relacional, administratiu, de comunicació i 
d'instruccióaprenentatge. 

 2.  Aconseguir un domini oral i escrit de la llengua castellana que permeti 
els/les alumnes utilitzar-la apropiadament com a font d'informació i 
vehicle d'expressió, i poder-se relacionar adequadament fora de l'àmbit 
de Catalunya. 

 3.  Comprendre i expressar en llengua anglesa missatges senzills dintre d'un 
context. 

4. Adquirir els coneixements prescrits i la competència lingüística adequada 
en català i en castellà al final de l'etapa d'Educació Primària per a tenir un 
domini paritari d'ambdues llengües. 

5. Desenvolupar les capacitats expressives i comunicatives dels/de les nens 
i nenes per a ser interlocutors actius i receptors d'informació, crítics, i per 
tant, 
lliures; buscar recursos i estratègies per a despertar el gust per la lectura, 
tant en català com en castellà i anglès. 

 

LLENGUA CATALANA 

  
La llengua catalana és la llengua de comunicació que es fa servir al centre de 
forma habitual entre els diferents estaments que conformen la Comunitat 
educativa. És l’eina de comunicació i de relació que s'utilitza en el procés 
d’ensenyament i aprenentatge i en les activitats de caire administratiu. 
Pot ser fer esment a l’ús del castellà entre els alumnes i entre els pares. 
Com a llengua vehicular es té en compte la necessitat de dinamitzar el seu ús 
com a llengua d’utilització habitual en la convivència entre els membres de la 
comunitat educativa. 
El Centre garanteix estratègies que ajuden a desenvolupar els aprenentatges en 
llengua catalana i metodologies que afavoreixen l’aprenentatge de la llengua 
catalana. 
Respecte els alumnes amb llengües habituals diferents a la castellana o 
catalana, o alumnat amb coneixement tant sols de la llengua castellana 
s'estableixen mesures per tal d’afavorir la integració comunicativa el més aviat 
possible tant en llengua catalana com en llengua castellana. 
Els alumnes desconeixedors de la llengua catalana reben suport  a les aules o/i 
a través de la mestre de reforç o d'Educació Especial. 
El centre treballa en la diversitat de textos orals ( entrevistes, conversa, 
argumentacions...)  per tal que l’alumnat tingui uns models i unes pautes 
d’actuació que facilitin el  propi desenvolupament, sempre amb coherència amb 
les altres àrees lingüístiques. I fent ús de les TAC que propicien el 
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desenvolupament d’una imatge digital pròpia i una autoavaluació i interès per la 
pròpia millora. 
Es potencia l’aprenentatge de la llengua escrita des de la perspectiva  de 
l’adquisició d’informació i de la lectura. Amb tal finalitat és parteix des del principi 
de la funcionalitat de la llengua i des del principi de la significativitat per la qual 
cosa es treballen les diferents tipologies textuals (descripció, narració, cartes, 
receptes,…). 
Es treballa la lectura expressiva, el teatre, exposició oral de treballs, debats, etc. 
sempre tenint en compte l’adquisició de les estratègies lingüístiques d’expressió 
oral i escrita pel desenvolupament integral de la persona.  
Planifiquem les metodologies i les activitats lingüístiques de les diferents àrees 
en funció de les tasques desenvolupades des de l’àrea de llengua i del domini de 
capacitat de comprensió i expressió de forma integrada. 
Fa uns anys es va fer un assessorament intern d’expressió escrita on es van 
establir els criteris per l’elaboració de textos i per la correcció. També en cursos 
anteriors es va establir un grup de treball de llengües per tal d’elaborar unes línies 
de continuïtat i coherència entre els nivells. 
Tot el claustre realitza la formació de 3 anys del “impuls a la lectoescriptura” 
(ILEC) 
Proves de nivell a diferents cursos per tal de millorar els resultats en competència 
lingüística: 

- Proves d’avaluació interna que avaluen el grau d’assoliment de la tècnica 
de la velocitat lectora, la comprensió lectora i l’expressió escrita. Estan 
elaborades pel mateix professorat del centre. Es passen a l’inici i al final de 
curs a tots els nivells (excepte a 1r, que només es passa a finals). Els 
responsables de passar-les són les mestres d’EE. Les proves d’avaluació 
interna es passen a final de curs des de P5 fins a 6è. 

- Proves estandarditzades i proposades pel Departament a 3r (avaluació 
diagnòstica) i a 6è (competències bàsiques). 

Dintre del Pla lector del centre es dediquen 30 minuts de lectura i comprensió 
lectora diària, en les 3 llengües i a diferents àrees curriculars.   
 
Acollida d’alumnat d’incorporació tardana i ensenyament inicial de la 
llengua vehicular 

- El Centre té en compte les necessitats dels alumnes de nova incorporació 
al Sistema Educatiu Català i contempla en les seves actuacions l’acollida 
de l’alumnat nouvingut amb espais temporals de dedicació del professorat 
d’educació especial tant d’assessorament com d’adaptació de materials.. 
Es fomenta la integració social com a primer pas de desenvolupament 
comunicatiu alhora que es potencien les eines bàsiques per poder integrar-
se a nivell curricular, sempre des de l’ús del català com a llengua vehicular 
i del castellà en situacions puntuals i especials.  

- L’escola rep alumnat que desconeix les dues llengües oficials de forma 
minoritària. Com no hi ha aula d’acollida la mestra d’educació especial 
assumeix el  protocol de suport que reforça l’actuació dels Tutors. 

- Amb l’alumnat de parla hispana, es té en compte la proximitat de les dues 
llengües i s’afavoreix la interrelació visual per tal d’afavorir la integració el 
més aviat possible. Es potencia l’ús de la llengua vehicular des de l’inici 
de la seva incorporació i s’afavoreixen mecanismes d’integració 
relacional. 
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Atenció de la diversitat 

 
El centre té establert mecanismes d’atenció dels diferents ritmes d’aprenentatges 
fruit de les necessitats derivades de la integració lingüística i de les necessitats 
pròpies de l’alumnat. A l’educació infantil es potencien dinàmiques de treball que 
fomenten el desenvolupament de la  producció oral,  a primer i segon l’assoliment 
de la lectura i l’escriptura, i al llarg de tota la primària la comprensió lectora i 
l'expressió escrita i oral en general, des de les tutories i amb el suport del 
professorat d’ educació especial. 

El Centre disposa de la comissió de l’atenció a la diversitat per a fer un 
seguiment d’aquest alumnat. 

 
Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua. 
 

- Participem en concursos literaris de poesia, narrativa,… per tal 
d’incentivar la utilització de la llengua catalana amb correcció: Llacuna de 
la Murtra, Premi Sambori... 

- Es fomenten els jocs tradicionals a l’hora de l’esbarjo per afavorir que 
juguin fent ús del català. 

- En les sortides i activitats extra-escolars també s’incentiva l’ús de la 
llengua catalana. 

 
 

Materials didàctics 
- L’elaboració del material es realitza per part de l’equip docent 

consensuant els llibres de text i complementant amb diferents materials 
que facilitin el tractament dins de l’aula dels diferents ritmes 
d’aprenentatge.  

- A l’escola des de P3 s’inicien en l’ús de les noves tecnologies i al llarg de 
l’etapa de primària, com a mitjà i eina d’aprenentatge en diverses àrees 
del coneixement i en la de llengua en concret.  El programari que es fa 
servir és en llengua catalana. Es fa ús dels materials en línia o web  i es 
treballa en la recerca d’informació indistintament en les tres llengües del 
centre. 

- Per aquells alumnes de primària que mostren dificultats en l’adquisició 
del procés lector, el professorat utilitza un “Mètode per millorar la velocitat 
lectora”. Aquest mètode compta amb la implicació i col·laboració de la 
família.  

 
Biblioteca escolar 

 
- Està oberta dos dies a la setmana ( dimarts i dijous) a l’hora del pati per 

tal que els alumnes puguin anar a llegir, consultar llibres o fer servei de 
préstec 
(aquest últim a partir de tercer de primària). 
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LLENGUA CASTELLANA 

 
La llengua castellana s’introdueix a 1r i 2n des del punt de vista funcional de la 
llengua. Considerant que els continguts o estructures comunes de les dues 
llengües cooficials es duen a terme des de la llengua catalana, es realitza una 
coordinació per  aconseguir el desenvolupament dels continguts d’ambdues 
llengües sense repeticions innecessàries i garantir un aprenentatge lingüístic 
adient. La metodologia i els materials que es fan servir són els pilars en els quals 
es basa l’aprenentatge significatiu de les llengües. 
L’aprenentatge de la llengua castellana es fonamenta en els primers cursos de 
Primària des de la vessant de la llengua oral i al llarg de la resta de l’Etapa es 
treballen les diferents modalitats dels textos orals com l’entrevista, la conversa, 
la dramatització, l'argumentació... per tal  que l’alumnat tingui un bon bagatge i 
sàpiga expressar-se de forma oral. 
L’Objectiu Final de la llengua castellana igual que el de la llengua catalana és 
que l’alumnat quan acabi l’ensenyament obligatori hagi adquirit un bon hàbit 
lector i una bona capacitat d’expressió escrita. Per tal de poder aconseguir-ho es 
fomenta la motivació i el gust per la lectura i per l'expressió escrita acurada. Fem 
servir diferents tipologies de textos i llibres de lectura de temàtiques diverses que 
parteixen dels interessos dels alumnes. 
El centre vetlla perquè l’alumnat tingui possibilitats de donar un ús funcional als 
aprenentatges adquirits per a que puguin formar part de les activitats generals 
que es duen a terme en el centre,  pàgines webs, vídeos, etc. 
Treballem els recursos TIC o TAC per garantir els diferents ritmes 
d’aprenentatge i tractament de la informació, tot considerant indistintament tant 
la llengua castellana com la catalana com a eina en la recerca de les fonts 
d’informació. 
Fer referència a l’ILEC. 
 

Castellà a les àrees no lingüístiques. 

Actualment el castellà s’imparteix en les hores de llengua castellana i a partir del 
curs 2009-2010 s'ampliarà a tres hores a tota la primària, contemplant altres 
àrees. 
 
 
Alumnat nouvingut. 

L’alumnat d’incorporació tardana al Sistema Educatiu rep el suport que li cal en 
les seves necessitats individuals per tal de poder adquirir un coneixement de la 
llengua catalana a l’hora que el de la llengua castellana. Les mesures de suport 
s’orienten des de les hores del professorat de reforç i del professorat d'Educació 
Especial,  tant en les àrees lingüístiques com en les que són eina 
d’aprenentatge.  
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LLENGUA ANGLESA 

 
A la nostra escola els alumnes tenen com a llengua estrangera obligatòria 
l’anglès, i comencen el seu aprenentatge des del primer curs d’Educació Infantil. 
El nostre centre està donant un impuls progressiu a la llengua anglesa per tal 
que els alumnes adquireixin un domini de comunicació, tant oral com escrita, 
suficient: proposant estratègies per afavorir l’aprenentatge com la divisió de 
grups i l’avançament de l’ensenyament de la llengua a Educació Infantil, les 
colònies, nous projectes i adequació d’espais. 
Per tal de facilitar la pràctica oral, els grups-classe es divideixen en dos durant 
l’etapa infantil, i es fa una de les sessions setmanals a 5è i 6è, com a mínim, 
amb desdoblament.  Cada any  també s’organitzen colònies en anglès a segon i 
cinquè. També participem en el programa Sharing to learn en el qual, alumnes 
de 1r de Batxillerat d’un institut de secundària públic venen un dia a la setmana a 
fer jocs orals a un curs (preferentment de 1r a 4t d’educació primària). A 6è fem 
l’English Day amb la resta d’escoles públiques i instituts públics. Des de P5 fins a 
6è també s’assisteix a una obra de teatre o sortida en anglès durant el curs... 
Durant cursos passats s’han anat desenvolupant diferents projectes  amb la 
finalitat d’obtenir, modernitzar i rendibilitzar material i espais adequats per a 
Educació Infantil  i Educació Primària, fomentar l’ús de la pràctica oral i, alhora 
sensibilitzar a tota la comunitat educativa sobre la importància de l’anglès dins 
de la nostra societat actual: projecte per material a l’Ajuntament,  PELE  (2009 ) i 
auxiliar de conversa nativa.  
També s’ha fet una dotació a l’aula en noves tecnologies i s’ha modernitzat tot el 
material de lectura i jocs. 
Durant algun curs els alumnes de 4t preparen una obra de teatre per 
representar-la a la resta de l’escola. La resta de cursos de primària fan una 
cançó.  
 
Metodologia 
 
L’aula d’anglès es pretén que sigui un espai d’immersió de la llengua. El 
professorat utilitza l’anglès habitualment en les interaccions amb l’alumnat 
vetllant per establir un clima favorable en què els alumnes se sentin segurs i 
estimulats per anar utilitzant-la progressivament. 
Es procura incloure en el desenvolupament de les programacions, oportunitats 
perquè l’alumnat adquireixi habilitats lingüístiques, amb especial èmfasi de la 
competència oral en tots els estadis. A l’Educació Infantil, tota la sessió és en 
anglès i només es treballa oralment. Es tracta d’un ús funcional de la llengua i 
des del primer moment el vocabulari s’introdueix a partir d’estructures que 
l’alumnat aprèn. 
A Primària es van intercalant explicacions en català quan la mestra ho creu 
convenient.  
Durant els primers cursos la llengua anglesa és utilitzada des d’un punt de vista 
exclusivament funcional a través de contes, cançons, diàlegs i representacions. 
Sempre partint de la frase, com a Educació Infantil.  A partir del 1er curs de 
primària es fa una introducció  a l’escriptura del vocabulari bàsic, encara que es 
dóna especial atenció a les activitats auditives i orals.  A partir de 3r s’introdueix 
la lectura col·lectiva de textos que fem un cop per setmana i a 4t el préstec de 
llibres de lectura per endur-se’ls a casa quinzenalment (“Traveller book”).  A 5è i 
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6è l’alumnat porta un llibre de lectura comú que es llegeix col·lectivament 
aprofitant per  treballar l’entonació i la comprensió. La reflexió gramatical no 
s’introdueix fins a 5è i 6è. 
A totes les sessions de desdoblament a 5è i 6è  es treballa l’anglès oral 
mitjançant  jocs, petites representacions, exposicions i situacions quotidianes. 
Sempre que sigui possible es demanarà una persona “auxiliar de conversa 
nadiva”. 
 
Materials didàctics  
 
Per a l’Educació Infantil es fan servir diferents materials elaborats pel 
professorat, així com jocs, contes, cançons, flash cards, joguines, DVDs i 
recursos adients d’internet. No es fan fitxes. Només, quan es considera 
convenient, algun treball manual molt senzill per portar a casa i practicar alguna 
estructura.  
A educació primària es combinen diferents recursos i materials, digitals, en 
paper, llibres de consulta, jocs, llibre de text, jocs simbòlics, exposicions orals, 
treball individuals i en grup, etc. Treballem recursos online per reforçar tots els 
aspectes, sobre tot audicions. També aprofitem altres recursos que podem 
trobar a internet. 
Tenim jocs de vocabulari, de frases i contes per a tots els nivells. 
Les audicions amb CD són gairebé diàries en tots els cursos. També fem servir 
el vídeo quinzenalment per mostrar visualment algun aspecte cultural d'interès. 
En el cas d’alumnes amb dificultats ens resulta molt útil la utilització de fitxes que 
els hi elaborem amb l’ordinador i que ells poden anar fent individualment, mentre 
els altres fan algun exercici comú.  
La plataforma educativa digital ens serveix com a motivació d’alumnes i famílies 
envers l’anglès ja que pengem treballs dels alumnes, les activitats més notables, 
els àudios i les lletres de cançons que aprenem i algunes notícies sobre 
l’aprenentatge de l’anglès que els puguin interessar amb els seus links. 
 
Avançament de l’aprenentatge de la llengua estrangera 
 
L’escola ofereix l’aprenentatge de la llengua anglesa des del primer curs 
d’Educació Infantil, amb treball de rutines, cançons, jocs i joc simbòlic. Es té en 
compte la contextualització d’aquesta llengua dins el seu  currículum i la 
metodologia pròpia d’aquesta etapa.   
 
Aprenentatge integrat de continguts de llengua estrangera 
 
Es treballen unitats didàctiques de diferents àrees amb els tutors de tots els 
cursos de Primària , a més de les hores amb l’especialista. 
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5. DISTRIBUCIÓ DE LES HORES SETMANALS ( es revisarà en finalitzar el 
GEP ) 

Àrees 
 

 
1r 
 

 
2n 

 
3r 

 
4t 

 
5è 

 
6è 

Com 
s'impar-
teixen 

 
Ll. Catalana 
 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
Català 

 
Ll. castellana 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
Castellà 
 

Medi 
Natural 

 
1,30 

 
1,30 

 
1,30 

 
1,30 

 
1,30 

 
1,30 

 
Català/ 
Anglès 
 

Medi 
social 
 

 
1,30 

 
1,30 

 
1,30 

 
1,30 

 
1,30 

 
1,30 

Català/ 
Anglès 
 

 
Ll. Anglesa 
 

 
2 

 
2 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
Anglès 

 
Matemàtiques 
 

 
5 

 
5 

 
3,30 

 
3,30 

 
3,30 

 
3,30 

 
Català 

 
E. Física 

 
1,30 

 
1,30 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
Català 
 

E. artística: 
Plàstica 
 

 
1,30 

 
1,30 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
Castellà 
CS 

 
Ed. artística: 
Música 

 
1 

 
1 

 
1,30 

 
1,30 

 
1,30 

 
1,30 

 
Català 

 
Esbarjo 
 

 
2,30 

 
2,30 

 
2,30 

 
2,30 

 
2,30 

 
2,30 

 
 

Religió/ 
Valors socials i 
culturals 

 
1,30 

 
1,30 

 
1,30 

 
1,30 

 
1,30 

 
1,30 

 
Català 

TOTAL 25 25 25 25 25 25  

 
Estem adherits al Programa GEP (Generació Plurilingüe). Els continguts d’aquest 
programa s’integraran, en el seu moment a aquest Projecte lingüístic per fer ús de 
les diferents llengües en diferents àrees. S’incorporaran al PLC els canvis 
finalitzada la formació GEP. 
L’organització de l’horari de les hores de lliure disposició vindrà donada pels 
resultats de cada grup, per assegurar-nos el reforç de les competències amb més 
marge de millora, per assegurar-nos les competències en totes les àrees. 


