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Introducció 

El Projecte Lingüístic de Centre (PLC) regula l’ús de les llengües en els diferents 

àmbits del centre i és un instrument que ens ajuda a materialitzar un projecte consensuat 

que ens possibilita una organització i gestió, d’acord amb la normativa vigent, de manera 

autònoma. Aquest projecte ens permet: 

 Adaptar-nos a les necessitats concretes del nostre alumnat. 

 Cercar les millors vies per tal de garantir una igualtat d’oportunitats a tot 

l’alumnat, independentment del seu origen lingüístic i social. 

 Tenir sempre present la diversitat cultural i plurilingüe existent a l’escola. 

El PLC ha de ser un instrument que permeti pensar en les millors maneres de 

garantir el dret de tota persona a poder fer servir les dues llengües oficials a Catalunya: 

Català i Castellà, a mantenir les seves llengües familiars i a aprendre altres llengües. En el 

nostre cas: Llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge, llengua castellana 

cooficial a Catalunya i llengua anglesa que és la llengua estrangera per la qual hem optat. 

Aquest PLC forma part del nostre projecte educatiu plurilingüe, en el qual el català 

n’és l’eix vertebrador i garanteix que el tractament de les llengües donarà resposta a la 

situació sociolingüística de l’alumnat i així mateix que la llengua catalana serà la llengua 

d’aprenentatge i d’ús vehicular en tots els àmbits. Està elaborat en base als següents 

documents normatius de política lingüística vigents a Catalunya: 

 

-Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació: títol II, del règim lingüístic del sistema educatiu 

de Catalunya, articles del 9 al 18 (DOGC núm. 5422). 

-Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius: article 5.1 ( DOGC 

núm. 5686). 

-Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària: 

article 4, i annex 2 ( àmbit lingüístic) 

La direcció de l’escola vetllarà per la seva distribució, coneixement i compliment 

per part de la comunitat educativa. 
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2. Oferta de llengües estrangeres 

La primera i única llengua estrangera que s’ofereix a l’escola és la llengua anglesa.  

La seva introducció comença de manera oral a P-5, ja que es considera que  degut a la 

manca de llengua catalana de l’alumnat, és prioritari que a P-3 i P-4 es faci una bona 

acollida en el principal idioma vehicular del centre.  

El treball de la llengua anglesa es segueix a primària prioritzant l’adquisició de la 

llengua oral en els cursos inferiors (primer i segon) i introduint, de manera gradual el 

llenguatge escrit.  

Com a continuïtat d’aquest aprenentatge, s’ofereix la possibilitat d’assistir a classes 

d’anglès com a activitat extraescolar, en grups heterogenis on es barregen diversos cursos. 

3. Objectius en relació a l’aprenentatge i l’ús de les llengües 

Els objectius del nostre Projecte Lingüístic de Centre van dirigits principalment a 

consolidar plenament la llengua catalana en tota la nostra comunitat educativa i assegurar 

que tot l’alumnat assoleixi una sòlida competència comunicativa. El català ha de ser el 

vehicle d’expressió habitual del professorat, alumnat i resta del personal en totes les 

activitats docents internes i externes. 

L’escola ha de poder garantir que tots els seus alumnes, sigui quina sigui la seva 

llengua materna, puguin utilitzar correctament i amb normalitat les dues llengües oficials: 

el català i el castellà, oralment i per escrit quan acabin l’Educació Primària; així com, haver 

adquirit en la llengua estrangera (anglès) la competència comunicativa bàsica que els 

permeti desenvolupar-se en situacions quotidianes. 

Partint de la realitat lingüística del centre, l’escola valora prioritzar la competència 

comunicativa que comprèn el treball de les quatre habilitats lingüístiques  (expressió i 

comprensió oral, comprensió lectora i expressió escrita). 

La competència comunicativa  

Pel que fa al tractament comú de les tres llengües, els nostres objectius són: 
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- Afavorir les habilitats de la competència comunicativa oral: diàlegs, expressió 

de sentiments/emocions, opinions...per aconseguir un pensament crític i poder 

contextualitzar els textos que arriben dels mitjans de comunicació. 

- Fomentar l’hàbit lector i ser capaços d’adoptar posicions crítiques després 

d’una lectura en qualsevol de les tres llengües. 

- Capacitar als alumnes per comprendre llibres de lectura, tant pel que fa a la 

trama com als personatges i la situació en el temps. 

- Produir textos en diferents situacions i vinculats a les diferents àrees del 

currículum, utilitzant les estratègies adquirides en cursos anteriors. 

- Consolidar l’ús d’estratègies per aconseguir informació i obtenció de dades. 

4. Criteris metodològics i organitzatius en relació a 

l’aprenentatge de les llengües 

4.1 Llengua catalana 

4.1.1 L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana 

4.1.1.1 Programa d’immersió lingüística 

El nostre centre té la dotació d’un mestre d’aula d’Acollida però creiem que la millor manera 

per adquirir la llengua és a través de la relació amb tot l’alumnat de l’aula i centre, per tant no 

es treuen de l’aula els alumnes nouvinguts. El que es fa és immersió lingüística. Creiem també 

que treballar el vocabulari de manera descontextualitzada no és significatiu pels alumnes i el 

resultat de la nostra experiència ens diu que els alumnes que han estat assistint aïlladament a 

l’aula d’acollida tarden més en comunicar-se en al llengua vehicular que els que no hi ha 

assistit.  A l’aula però es fan adaptacions i es disposa de material específica per treballar. 

 4.1.1.2 Llengua oral 

A Educació Infantil es prioritza l’adquisició de la llengua oral. Degut a la realitat del centre és 

primordial treballar l’adquisició de la llengua per una bona escolarització a primària. Per 

aquest motiu l’escola opta per barrejar alumnes de P3 i P4 durant tota la jornada escolar. Això 

beneficia i enriqueix les converses d’aules i ajuda a fer una immersió lingüística.   També es 

barregen els alumnes de P3, P4 i P5 durant 4 tardes per fomentar l’adquisició.  
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A nivell de treball d’aula es dóna molta importància a la consciència fonològica i l’escolta 

activa. Per aquest motiu moltes activitats van enfocades a treballar aquest aspecte. 

El centre, en el Pla lingüístic, concreta que a Educació Infantil es treballaran els contes 

tradicionals, àlbums il·lustrat, lectures relacionades amb els projectes,... per tal de fomentar 

l’adquisició de vocabulari i estructures orals correctes. 

A Educació Primària  es treballa sobretot en els projectes d’aula, on es treballen diferents 

tipologies. Es fan moltes converses d’aula i es té en compte que durant tota la jornada escolar 

el mestre és un referent per adquirir bones estructures orals, per aquest motiu sempre s’està 

atent a qualsevol conversa que es pugui general espontàniament amb els alumnes per tal de 

modelar l’ús correcte de la llengua. 

 4.1.1.3 Llengua escrita 

A Educació Infantil es respecte el ritme maduratiu de cada alumne, per aquest motiu no es 

fixen uns aprenentatges mínims del codi escrit. 

A Primària es proposa revisar, ampliar i treballar la llengua escrita a partir de: 

- Criteris d’avaluació i promoció de la llengua. 

- Nivells mínims d’expressió escrita. 

-Tipologies textuals on s’han pautat els aprenentatges i continguts de la Dimensió 

Comunicativa (concretament escriure i coneixement de la llengua). 

Es van consensuar els criteris de correcció a nivell d’escola i en són coneixedors els alumnes 

dels diferents cursos. 

El centre també ha elaborat el material necessari per poder treballar la part d’expressió 

escrita de manera global i significativa pels alumnes a traves dels projectes d’aula. 

 4.1.1.4 Relació llengua oral i llengua escrita 

Quan la tipologia de textos ho permeti, els treballarem tant en llengua oral com escrita. La 

llengua oral serà molt important a l’hora de preparar els textos. Per això es donarà molta 

importància a tota la conversa que sorgeix al voltant del tema proposat i de l’estructuració del 

text. Així mateix el llenguatge oral també serà un element de pes a l’hora de fer la correcció 

conjunta dels textos. 
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 4.1.1.5 La llengua en les diverses àrees 

En tot moment, sigui quina sigui l’àrea, caldrà tenir molt en compte la llengua, tant oral com 

escrita, procurant la seva correcció i l’adquisició de vocabulari específic. 

Cal que tot  l’apartat de tècniques d’estudi s’englobaran dins de qualsevol àmbit fent un 

treball contextualitzat i significatiu.  

 4.1.1.6 Continuïtat i coherència entre cicles i nivells 

Dins la programació de llengua ja es garanteix la continuïtat i la coherència entre cicles i 

nivells. Criteris de correcció. 

4.1.1.7 Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua vehicular 

L’alumnat nouvingut s’acull directament a l’aula de referència per tal de cohesionar-lo el més 

aviat possible i establir vincles amb els companys, que són en definitiva, qui l’ajudaran a 

adquirir la llengua oral i l’estimularan per aprendre-la. Per aquest alumnat s’elaborarà un Pla 

Personalitzat de  llengua. Primer de tot es prioritza la part oral del català i mica en mica es van 

introduint en l’àmbit escrit. Posteriorment s’inicia l’adquisició de les altres llengües. 

  4.1.1.7.1 Alumnat que desconeix les dues llengües oficials 

Cada cas s’estudiarà específicament elaborant el seu PI. Com ja hem dit anteriorment primer 

es prioritza l’adquisició oral de la llengua vehicular i posteriorment s’introdueixen les altres 

llengües.  

 4.1.1.8 Atenció a la diversitat 

El centre aposta per fer inclusió el 100%, per aquest motiu es distribueixen els recursos 

humans de la següent manera:  

-S’intenta al màxim ser dos mestres a l’aula per fer una atenció més individualitzada o fer 

desdoblament de grup. Amb aquest criteri aquest curs  EI disposa de 13hores d’intervenció de 

dos mestres a l’aula més La TEI i les vetlladores. CI disposa d’11,5 hores ens les quals són dos 

mestres al grup, CM disposa d’11’5 hores i CS 9’5 hores.  

-La mestra d’Educació Especial ajuda a la resta de docents a elaborar el Plans Individuals si els 

tutors ho requereixen i, a orientar i preparar materials pels alumnes amb NESE. 
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El centre a més disposa del suport de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic un cop a la 

setmana i dels servei de CREDA per tres alumnes del centre. Aquest curs també tenim a la 

Fisioterapeuta de l’EAP que ve quinzenalment per un alumne de P3. 

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

Diàries i de durada anual 

A Educació Infantil 

La llengua oral és la base de tot aprenentatge. Les activitats diàries d’incentivació de l’ús de la 

llengua són: 

-Rutines diàries (calendari, passa llista, cançó de bon dia, conversa,...) 

-Maletes viatgeres ( contes, àlbums il·lustrats, CD,...) 

-Cançons, poemes, dites, endevinalles, rodolins,... 

-Activitats de consciència fonològica 

-L’ambient de joc simbòlic 

Primària 

-Lectura de mitja hora diària, 4 dies a la setmana en català i un dia en castellà. (Comprensió 

lectora, lectura lliure, lectura col·lectiva, lectura model i lectura en veu alta). 

-A cicle Inicial Consciència fonològica. 

-Converses a l’aula referents al projecte o a aspectes del dia a dia que els preocupen. 

-Tallers de lectura de la ILEC. 

 4.1.1.10 Avaluació del coneixement de la llengua 

L’avaluació és responsabilitat individual de cada docent. El centre ha dissenyat graelles de 

registre diari i s’ha consensuat en cicle els criteris d’avaluació.  S’ha dissenyat, per cada nivell, 

l’avaluació de l’expressió escrita, la lectura en veu alta i s’estan elaborant les graelles de 

registre de l’expressió oral, tan a nivell de mestres com  dels alumnes. 

4.1.1.11 Materials didàctics 

S’apliquen criteris compartits per a la elecció de materials (diccionaris, referents d’aula,...), el 

centre disposa dels seus propis materials ja que no s’utilitzen llibres de text. La selecció del 
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material per al tractament de la dimensió literària la fan els equips de cicle i defineixen una 

seqüència al llarg de tot el cicle. 

4.2 Llengua castellana 

4.2.1 L’aprenentatge /ensenyament de la llengua castellana: 

 4.2.1.1Introducció de la llengua castellana 

Es comença a introduir la llengua castellana a l’etapa d’Educació Primària. A cicle inicial es 

treballa la llengua principalment a nivell oral i progressivament es passa al treball de la llengua 

escrita. 

 4.2.1.2 Llengua oral 

Es treballa a partir de converses d’aula, lectures col·lectives i comprensions lectores. Es 

treballen les diferents tipologies al llarg de tota la primària. A Cicle superior també es 

representen diferents obres teatrals. 

 4.2.1.3 Llengua escrita 

Es treballa igual que en català, a partir de textos contextualitzats i de manera global. Des del 

centre es van elaborar les graelles de correcció adaptades a tots els nivells. 

 4.2.1.4 Alumnat nouvingut 

Com ja hem dit en apartats anteriors els alumnes nouvinguts de cultures més llunyanes 

primer es prioritza una adquisició mínima del català (Saber-se comunicar per fer demandes i 

entendre missatges breus). Un cop estan adaptats al centre i tenen uns mínims per poder-se 

comunicar se’ls introdueixen les altres  llengües. 

La resta dels alumnes se’ls inclou dins l’aula ordinària i si cal se’ls elabora un Pla 

Individualitzat. 

4.3 Llengua anglesa 

4.3.1 L’aprenentatge /ensenyament de la llengua anglesa: 

4.3.1.1 Introducció de la llengua anglesa 

La llengua anglesa es comença a introduir a l’alumnat a partir de P-5. Al llarg del curs es van 

treballant diverses cançons i contes  que ajuden a l’alumne a familiaritzar-se de manera oral 

amb aquest nou idioma. 
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4.2.1.2 Llengua oral 

El treball de la llengua oral és prioritari en els primers cursos , on es prioritza per davant del 

llenguatge escrit, ja que es considera que un bon aprenentatge del llenguatge oral és la base 

per construir un bon llenguatge escrit. És per això que es promou l’ús de la llengua anglesa 

com a llengua vehicular durant l’àrea, de manera que el mestre empra la llengua estrangera 

en tot moment (sempre que sigui possible) i s’anima als alumnes a participar de la mateix 

manera, proporcionant-los estructures i vocabulari d’ús habitual a l’aula. Posteriorment, a 

partir de 5è, s’inicien exposicions orals relacionades amb els projectes que van treballant  a 

l’aula. 

 4.2.1.3 Llengua escrita 

Simultàniament a la llengua oral, i de manera progressiva, es comença a introduir el 

llenguatge escrit, primer a través de vocabulari bàsic relacionat amb els contes i les cançons i, 

posteriorment, a través d’estructures connectades amb els temes que van sorgint  a l’aula.  

A partir de 3r s’inclou en les activitats a l’aula el pla de treball, amb propostes que permeten 

el treball de les diferents dimensions del currículum i promouen l’autonomia dels alumnes 

davant diverses situacions d’aprenentatge.                         

Per últim, a partir de 5è, es fan propostes de projectes relacionats amb temes propers i 

motivadors on a partir de situacions quotidianes i reals es poden fer connexions amb tot allò 

que s’ha anat treballant fins aquell moment. D’aquesta manera l’alumne aprèn a utilitzar el 

llenguatge i  a buscar recursos per construir el seu propi aprenentatge.  

4.2.1.4 Alumnat nouvingut 

La introducció de la llengua anglesa en l’alumnat nouvingut es fa de la mateixa manera que en 

la llengua castellana. Es considera prioritari una adquisició mínima de la llengua catalana 

abans d’endinsar l’alumne en un altre idioma, ja que les estructures i els fonemes són 

diferents i el podrien confondre. Un cop se l’inicia en el nou idioma, si és necessari se li 

elabora un Pla Individualitzat, i sinó se li fan adaptacions de les activitats que es realitzen. 

5. Recursos i accions complementaris 

5.1. Els recursos complementaris 

L’escola disposa de voluntariat que  ajuda a una millor i més ràpida adquisició de la llengua en 

els alumnes nouvinguts. Dins l’horari lectiu el centre disposa d’una persona que ofereix una 

hora setmanal de conversa a aquells alumnes que tenen més necessitat d’adquirir llenguatge 

per comunicar-se. 

D’altra banda, els dimarts i dijous fora de l’horari lectiu i durant 1 hora, l’escola rep l’ajuda de 

dues persones voluntàries que ofereixen classes de conversa sobre temes familiars que els 

ajuden a adquirir vocabulari. 
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5.2 Les accions complementàries 

El centre participa en diferents programes per fomentar la integració de l’alumnat i 

aconseguir l’èxit escolar. 

-Pla educatiu d’entorn de la ciutat de Manresa: té com a objectiu aconseguir l’èxit educatiu de 

tot l’alumnat i contribuir a la cohesió social mitjançant l’equitat, l’educació intercultural, el 

foment de la convivència i l’ús de la llengua catalana. 

Les activitats previstes són: 

-Conte contes  pels alumnes d’Educació Infantil. 

- Reforç escolar. 

-Programa de detecció precoç de problemes de salut: el centre participa concretament en la 

detecció de problemes referents a la parla i el llenguatge.  Un cop l’any ve una logopeda i 

valora a tots els alumnes de P4. 

- Programa de Consell d’Infants de la ciutat de Manresa: és un espai de participació pensat 

perquè els nens i nenes de 5è i 6è de Primària puguin expressar les seves idees i proposar 

accions que ajudin a millorar la nostra ciutat.  

-Programa Proeducar del Ministeri d’educació: l’objectiu és aconseguir reduir el fracàs escolar 

i millorar l’èxit educatiu. El centre a través d’aquest beca ofereix logopèdia a alumnes de 5è i 

6è de Primària. 

-Creu Roja - ludoteca ludugurus 

-Escola popular 

6.  La comunicació interna i la relació amb l’entorn 

6.1 Documentació de Centre 

La llengua vehicular utilitzada en el centre és el català. Així doncs tota la documentació del 

centre (documents interns, expedients i historials acadèmics, programacions, etc.) es 

redactaran en llengua catalana. 

6.2 Llengua de relació amb les famílies 

La llengua de comunicació escrita amb les famílies és el català. En cas de famílies 

nouvingudes, el centre procurarà comptar amb l’ajuda d’altres famílies o amb el servei de 

traducció ofert pel departament per tal d’establir una comunicació clara i fluïda durant els 

primers temps d’escolarització al centre. Posteriorment es realitzarà la comunicació en 
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català. En el cas de la llengua castellana, la comunicació escrita de documents oficials es 

farà en aquesta llengua prèvia petició de la família. 

Pel que fa a les entrevistes es realitzaran en català en la mesura del possible, i es demanarà 

servei de traducció sempre que sigui necessari.  

6.3 Educació no formal 

Contemplem com a educació no formal el servei de menjador i les activitats extraescolars. 

En ambdós casos la llengua vehicular serà el català, exceptuant l’activitat extraescolar 

d’anglès que es farà en aquest idioma. A més a més el servei de menjador també disposa 

de monitors d’anglès que venen un cop a la setmana. 

 6.4 Projecció del centre 

Al centre utilitzem la web i el butlletí mensual per informar de la vida a l’escola. Totes 

aquestes publicacions (informació diverses, documents de centre,  articles, activitats dels 

alumnes, fotos...) seran en llengua catalana. 

7. La formació i l’acreditació lingüística del professorat 

Els centre durant els últims anys ha participat en les següents formacions: 

- Durant 3 cursos s’ha fet la formació d’impuls a la lectura (ILEC). 

- Sistema d’ABN d'aprenentatge de les matemàtiques. 

- Xarxa de Competències Bàsiques. 

- Una matemàtica basada en la pròpia vivència i raonament lògic. 

- El treball per projectes a l'Educació Primària. 

- Observar i documentar per projectar contextos d'aprenentatge. 

- Metodologia d'aula. 

 

 


