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0. INTRODUCCIÓ 
 

Aquest Projecte Lingüístic neix de la revisió successiva del projecte. Des del  
2012-2013 no se n'havia fet una modificació important i calia adaptar-lo al 
nou Projecte de Direcció i a les noves necessitats educatives. 

Calia, doncs, establir uns principis més amplis una vegada que la llengua 
catalana s'ha consolidat com a llengua d’aprenentatge de tots els nivells 
del centre, a la vegada que calia actualitzar metodologia, normativa i 
composició de l’alumnat i professorat del centre. 

 

El Projecte Lingüístic també regularà l’ús de les llengües en els diferents 
àmbits del centre; el tractament del català com a llengua vehicular i 
d’aprenentatge; articularà els aspectes referents al tractament de les 
llengües curriculars i, alhora, farà de la llengua catalana un instrument de 
cohesió social en un marc plurilingüe. Està elaborat en base a la normativa 
de la política lingüística vigent a Catalunya i particularment en el Decret 
142/007 del 26 de juny. Abasta tota la línia vertical d’Ed. Infantil i Primària.  

 

Com a part del Projecte Educatiu, té una vigència llarga i tracta de recollir 
globalment tots els aspectes del centre, però serà revisat anualment per 
fer efectius els objectius de millora que ens proposem, els quals 
apareixeran a la PGA. 

Les seves modificacions i ampliacions seran aprovades pel Claustre de 
professors i pel Consell Escolar. 

Aquest PLC ha estat aprovat pel Claustre i el Consell Escolar el dia 27 de 
febrer de 2019. 

 

1. CARACTERÍSTIQUES SOCIOLINGÜÍSTIQUES DEL CENTRE 

Escola Pau Picasso  

C/ Pau Picasso, 28-32 

08917 Badalona (Barcelona) 
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1.1. ENTORN 

El nostre centre es troba ubicat a l’extrem oest del barri de Nova Lloreda 
de Badalona. Aquest barri té una gran densitat de població d’un poder 
adquisitiu mitjà - baix. L'escola està propera a altres barris del Districte 2, 
com Sistrells, Lloreda, Montigalà, Sant Crist i Puigfred. Té alguns 
equipaments com la Biblioteca, el Casal de Gent Gran, el C. Cívic Can 
Cabanyes, el CAP, etc.  

El nostre barri és de parla majoritàriament castellana, però amb els anys 
ha augmentat la presència de les llengües àrab i xinesa. Els 94,85 % dels 
nens i nenes enquestats asseguren que fora de l’aula parlen en castellà, 
mentre que només un 24,63 % ho fan també en català. La següent llengua 
més utilitzada fora de l’aula, és el xinès, amb un 4,78 %, a més de l’àrab, 
urdú, armeni, panjabi, polonès, i rus. 

 

1.2. ALUMNAT 

A l'escola tenim en l'actualitat 405 alumnes escolaritzats en els diferents 
nivells, cicles i etapes educatives que van des de P3 fins el segon curs del 
Cicle Superior. La llengua materna majoritària és el castellà, que és la 
llengua d'ús social de la majoria del nostre alumnat Un 85,66 % dels nens i 
nenes enquestats parlen en castellà a casa seva. El català, encara que és 
conegut per una gran part de les famílies, no és la llengua habitual de 
comunicació. Només un 20,59 % assegura utilitzar el català a casa. A més 
dels alumnes amb llengua materna diferent del català i castellà. Tenim 10 
llengües maternes diferents en total. 

Com a eina diagnòstica hem fet servir, entre altres, una enquesta anònima 
a tots els alumnes a partir de 1r de Primària (els més petits no l’han 
contestat, ja que encara no saben escriure, però la realitat lingüística és 
força similar). 
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2. OBJECTIUS EN RELACIÓ AMB L'APRENENTATGE I L'ÚS DE LES LLENGÜES 

El projecte lingüístic de centre parteix d’una diagnosi lingüística del centre, 
del marc legal i del PEC, del qual n’és una de les parts fonamentals, ja que 
recull els aspectes relatius a l’ensenyament i ús de les llengües. 

Partint de la realitat lingüística del centre, l’escola valora prioritzar en el 
nostre currículum la competència comunicativa lingüística i audiovisual 
que compren el treball de les quatre habilitats lingüístiques (expressió i 
comprensió oral, comprensió lectora i expressió escrita) 

La competència comunicativa lingüística és la base de tots els 
aprenentatges i el seu desenvolupament es tindrà en compte en els 
objectius i continguts de cada àrea curricular i serà responsabilitat de totes 
les àrees i matèries del currículum, ja que en totes elles s’ha d’utilitzar la 
llengua com a instrument de comunicació. També suposa el diferent 
domini d’altres llengües, tant oralment com per escrit, en múltiples 
suports i amb el complement dels llenguatges audiovisuals en varietat de 
contextos i finalitats, com a eina per aprendre a aprendre. 

Per tant, l’equip directiu vetllarà perquè aquesta competència es concreti 
en totes les àrees curriculars, al llarg de tota l’escolaritat, i ho tindrà 
present en l’organització horària. 

 

2.1. OBJECTIUS GENERALS 

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 lingüística i audiovisual: 

- Garantir que tots els alumnes, qualsevol que sigui llur llengua 
habitual en iniciar l’ensenyament, han de poder utilitzar normalment i 
correctament les dues llengües oficials, el català i el castellà, tant oralment 
com per escrit, en acabar l’Educació Primària. 

- Adquirir en la llengua estrangera (anglès) la competència 
comunicativa bàsica que permeti als alumnes expressar-se i comprendre 
missatges senzills així com desenvolupar-se en situacions quotidianes. 
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- Optimitzar tots els mitjans audiovisuals i TIC que es tenen a l’abast 
per la cerca, selecció i processament de la informació provinent de tot 
tipus de mitjans, convencionals o digitals, i de tota mena de suport. 

- Fer del català el vehicle d’expressió normal en les activitats docents i 
administratives, tant les internes com les externes. 

- Programar activitats dirigides a que l’alumne adquireixi els senyals  
propis de la nostra personalitat col·lectiva: la història, la cultura, el 
patrimoni, les tradicions i, sobretot, la llengua, per tal de desenvolupar la 
comunicació i l’expressió, el sentiment de pertinença i de relació amb 
l’entorn, l’obertura al món i la iniciació a participar en la societat que els 
envolta. 

- Potenciar el desenvolupament del pensament social crític mitjançant 
el diàleg i el respecte a totes les ideologies i cultures, per tal de formar 
futurs ciutadans i ciutadanes responsables que estiguin preparats per 
aprendre i participar en la societat al llarg de tota la vida. 

- Potenciar un vocabulari amb mirada coeducativa, evitant les formes 
corresponents al masculí amb pretès valor genèric. 

- Aconseguir que l’alumnat aprengui a parlar, escoltar i dialogar; 
expressar vivències, emocions i opinions, així com saber argumentar. 

 

2.2. OBJECTIUS ESPECÍFICS 

Els objectius específics els desenvoluparem en els quatre grans àmbits que 
componen la vida del centre: 

2.2.1 Àmbit pedagògic 

2.2.2 Àmbit organitzatiu 

2.2.3 Àmbit administratiu 

2.2.4 Àmbit humà i de serveis 

 

 

 



 

8 

2.2.1 ÀMBIT PEDAGÒGIC 

A.1. OBJECTIUS COMUNS AL TRACTAMENT DE LES TRES LLENGÜES 

Per tal d’optimitzar els horaris s’evitaran les repeticions d’objectius i 
conceptes que són comuns a les tres llengües. 

Les estructures lingüístiques comunes a la llengua catalana i la llengua 
castellana es faran en català i serviran com a base de l’aprenentatge de les 
dues llengües. 

En les programacions d’àrea de tota la Primària es tindran molt en compte 
aquests criteris. 

Per ajudar al desenvolupament i adquisició de la competència lingüística 
comunicativa i audiovisual serà de cabdal importància l’ús de les TAC en 
totes les àrees. 

Els objectius que proposem a continuació són comuns a les tres llengües, 
es tindran presents des de qualsevol àrea i s’entendrà que el grau de 
dificultat dependrà de l’edat dels alumnes i de la llengua a tractar. 

 

A.1.1. COMPETÈNCIA COMUNICATIVA  ORAL: 

- Afavorir les habilitats i les actituds pròpies de la competència 
comunicativa (el diàleg, l’expressió de sentiments, emocions, pensament 
crític, opinions, vivències, etc.) per aconseguir que l’alumnat sigui capaç de 
reelaborar, contextualitzar i explicar diferents textos que els arriben a 
través dels mitjans de comunicació: notícies, reportatges, opinions, 
anuncis etc. 

- Programar sistemàticament la producció de textos orals relacionats 
amb qualsevol aspecte o fet de la vida diària: de l’escola, del barri, del país, 
etc., valorant i respectant les normes de la interacció oral. 

- Vetllar per l’ús d’un llenguatge no discriminatori i que respecti les 
diferències de gènere. 
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A.1.2. LLEGIR I COMPRENDRE 

- Fomentar l’hàbit de la lectura. Implementació de 30’ diaris de 
lectura des de P3 a 6è, amb diverses activitats: lectures individuals lliures, 
de grup, converses literàries, recomanacions de llibres, lectura en veu alta, 
etc. 

- Conèixer del funcionament de les biblioteques per saber on es 
poden trobar llibres per a la seva edat i de temes del seu interès en les 
diferents llengües. 

- Ser capaços d'expressar impressions personals després de les 
lectures en qualsevol de les llengües i adoptar una posició crítica. 

 

A.1.3. COMPETÈNCIA COMUNICATIVA  ESCRITA: 

- Que l’alumnat sigui capaç de produir textos (en la llengua 
estrangera, textos senzills) en diferents situacions. 

- Que l’alumnat sigui capaç d’utilitzar les estratègies adquirides en 
cursos anteriors en el procés de producció de textos. 

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

-          Aplicar les estratègies adquirides en els cursos i assessoraments 
relacionats amb el programa Ara escric, del qual l'escola ha participat. Es 
tracta de treballar l'expressió escrita des d'un punt de vista contextualitzat. 

- Ser capaç d’utilitzar programaris per enviar i rebre correus 
electrònics, i per comunicar- se amb l’exterior. 

- Ser capaç d’utilitzar les llengües eficaçment en l’activitat escolar tant 
per buscar, recollir i processar informació, com per escriure textos 
vinculats a les diferents àrees del currículum. 

 

A.1.4. COMPETÈNCIA COMUNICATIVA LITERÀRIA: 

- Que l’alumnat sigui capaç de reconèixer les dades bàsiques d’un 
llibre: l’autoria del text, la de l’adaptació, la de la traducció, la de les 
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il·lustracions, l’editorial, col·lecció, localitat on s’ha editat, any d’edició. 
Saber fer una fitxa tècnica en què constin aquestes dades. 

- Que l’alumnat sigui capaç de comprendre dels llibres de lectura: la 
interpretació dels protagonistes, la trama, la situació en el temps, alguns 
trets del llenguatge i la interpretació i el sentit de les il·lustracions  

- Que l’alumnat sigui capaç d’expressar per escrit impressions 
personals després de les lectures adoptant-hi una posició crítica. 

- Que l’alumnat sigui capaç de utilitzar estratègies per visibilitzar tant 
les formes femenines com les masculines, utilitzant mots col·lectius. 

- Coneixement i valoració del text literari com a vehicle de 
comunicació i d’interacció, com a fet cultural i com a possibilitat de gaudi 
personal. 

- Adquirir l’hàbit de lectura. 

 

A.1.5. COMPETÈNCIA PLURILINGÜE I INTERCULTURAL 

Com planteja el nou currículum d’Educació Primària, l’objectiu central de 
l’educació és preparar l’alumnat per afrontar els reptes de la societat 
plural, plurilingüe i multicultural del segle XXI, entre els quals l’educació 
lingüística ocupa un lloc preferent. 

La nostra escola amb mirada ferma a la realitat de centre i d’entorn, vol 
configurar una escola catalana oberta a les diferents situacions canviants 
de la societat multilingüe i multicultural, de manera que l’alumnat, quan 
acabi l’ensenyament, esdevinguin ciutadans i ciutadanes conscients i 
críticament actius, puguin interactuar amb l’entorn, sàpiguen acollir i 
acceptar totes aquelles persones que en formen part i  que, alhora, se 
sentin capaços de participar en el marc més ampli de la Comunitat Europea 
o d’altres societats. En conseqüència, ens cal una escola catalana 
compromesa en la formació de ciutadans i ciutadanes competents en l’ús 
del català, del castellà i d’altres llengües presents en la nostra societat. 

Els nostres objectius en aquest sentit són els següents: 
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- Ser capaços de valorar, respectar i mostrar actitud receptiva cap a 
les persones que parlen altres llengües o variants del català i el castellà, i 
tenen una cultura diferent a la pròpia. 

- Prendre consciència de les actituds personals davant les diferències 
de llengües i cultures. 

- Assumir la realitat de l’existència d’altres punts de vista deguts a una 
diferent llengua o cultura. 

- Ser capaços de valorar la llengua i cultura catalanes, a partir del 
coneixement i valoració d’altres llengües i cultures. 

- Ser capaços de valorar positivament la varietat lingüística existent en 
el context social i escolar i de la diversitat lingüística d’Espanya. 

- Mostrar curiositat i interès per a la millora dels coneixements en les 
llengües estrangeres per a poder comunicar-se amb companys i 
companyes d’altres països i per a l’intercanvi d’informació dins de l’espai 
escolar 

- Ser capaços de valorar la pròpia identitat lingüística i cultural i 
assumir serenament una realitat multilingüe. 

 

A.1.6. ACTIVITATS COMUNES A LES TRES LLENGÜES PER IMPLEMENTAR AL 
CURRÍCULUM 

Les activitats que proposem a continuació són comunes a les tres llengües, 
però s’entendrà que el grau de dificultat dependrà de l’edat dels alumnes i 
de la llengua que es tracti, tenint en compte que a Cicle Infantil (des de P4) 
la llengua estrangera (Anglès) és tractada bàsicament de forma oral. 

 

A.1.6.1. COMPETÈNCIA COMUNICATIVA  ORAL 

-         Es concretaran en les programacions activitats de treball cooperatiu, 
en què seran clau les interaccions orals en funció del rol assignat a cada 
membre de l'equip. 

-          Es programaran activitats específiques per treballar la llengua oral i 
reforços de Consciència Fonològica. A Ed. Infantil les rutines, la rotllana i 
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els espais de joc simbòlic seran bons moments per treballar la intenció 
comunicativa de forma oral. 

- Es concretaran en les programacions exposicions de temes de 
manera ordenada i comprensible, ja siguin adaptades a una àrea curricular 
o lliures; així mateix s’aprofitarà qualsevol esdeveniment per provocar 
debats on sorgeixin manifestacions de sentiments i emocions, aspectes 
importants en el desenvolupament personal i social de l’alumnat. 

- Es programaran exposicions a partir d’un guió, esquema o imatge 
utilitzant com a suport programaris TAC. 

- S’utilitzaran les TAC per organitzar, aplicar i presentar la informació 
en diferents formats, per llegir i escriure de manera individual i col·lectiva, 
per comunicar-se, per facilitar que el procés de lectura i escriptura 
esdevingui més col·laboratiu i atractiu. 

- La nostra escola té un bon equipament de TAC, recursos que 
s’utilitzaran de manera habitual per tal d’obtenir, interpretar i valorar 
informacions i opinions diferents. 

 

A.1.6.2. LLEGIR I COMPRENDRE 

- Els processos de la lectura i escriptura són complexos i diversos i 
s’aprenen amb la lectura diària des de qualsevol àrea o activitat escolar. 
Per tant a tots els cicles es dedicarà un temps diari a la lectura (mitja hora 
mínim). Així mateix, aquesta lectura serà estimulada i practicada per tots 
els mestres que intervenen en el procés educatiu, i des de totes les àrees.  

- Les proves de comprensió lectora (ACL) que es realitzen actualment 
a l’inici i final de cada curs seran el referent per a cercar estratègies 
lectores adequades per la lectura individual silenciosa o en veu alta tant de 
forma individual com amb el mestre/a. 

- L’activitat de la lectura ja sigui programada pel professorat, o 
escollida lliurement per l’alumnat, es podrà fer indistintament a l’espai de 
la Biblioteca d’aula, a les aules o a qualsevol altre espai del centre 
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A.1.6.3. COMPETÈNCIA COMUNICATIVA  ESCRITA 

- Composició de textos produïts en diferents situacions, relacionats 
amb el context social i cultural, amb adequació, coherència, cohesió i 
correcció lingüística, adequada a l’edat, que poden tenir el suport 
d’imatges o esquemes: 

- Situacions quotidianes de l’aula i l’escola. 

- Experiències personals i produccions en l’àmbit creatiu (contes, 
poemes, vivències) 

- En la producció de textos es treballaran les estratègies adquirides en 
cursos anteriors en el procés de: pensar (intencions, destinatari, contingut 
possible), escriure (tenir present la intenció, llegir la part escrita per saber 
com continuar, afegir-hi idees, treure’n), revisar (comprovar si respon a la 
intenció primera, fer-ne una lectura en veu alta per comprovar-ne la 
coherència i la cohesió, i modificar el text a partir de treure-hi, afegir-hi o 
inserir-hi fragments). 

- Es donaran estratègies per a la localització de la informació i per 
l’obtenció i el tractament de dades. 

-    S'utilitzaran activitats que els interessen i motiven per treballar 
l'escriure per ser llegit: des del nom de la classe o el joc simbòlic fins a les 
cooperatives, jocs florals, presentacions d'activitats de medi, quadern 
d'equip de treball cooperatiu, fitxes d'experiments, etc. 

- Es programaran activitats per enviar i rebre correus electrònics, per 
escriure i per comunicar-se amb l’exterior utilitzant programes adequats. 

- Es programaran activitats per utilitzar les llengües eficaçment en 
l’activitat escolar tant per buscar, recollir i processar informació, com per 
escriure textos vinculats a les diferents àrees del currículum. 

 

A.1.6.4.  COMPETÈNCIA COMUNICATIVA LITERÀRIA: 

- Programar activitats per al reconeixement de les dades bàsiques 
d’un llibre: l’autoria del text, la de l’adaptació, la de la traducció, la de les 
il·lustracions, l’editorial, col·lecció, localitat on s’ha editat i any d’edició. Fer 
fitxes tècniques en què hi constin aquestes dades. 
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- Preparar treballs específics de llibres de lectura: interpretació dels 
protagonistes, comprensió de la trama, situació en el temps, comentari 
d’alguns trets del llenguatge i interpretació del sentit de les il·lustracions 
(colors, tècnica, estil) en referència al text. 

- Programar activitats per escriure textos de tot tipus i en diferents 
suports (paper, digitals): contes, poemes, còmics, diaris personals, notícies, 
dramatitzacions senzilles. En aquests textos, s’hi ha de poder expressar 
sentiments, emocions, estats d’ànim o records. 

- Creació de jocs lingüístics en què es juga amb les paraules, els sons o 
les rimes (embarbussaments, cal·ligrames, rodolins entre altres). 

- Dramatització de contes, poemes i altres textos literaris adequats a 
l’edat i als interessos del grup. 

- Escriptura de textos narratius i de caràcter poètic (endevinalles, 
refranys, rodolins), basant-se en models observats i analitzats o en idees 
personals. 

- Exercicis d’expressió d’impressions personals després de les lectures 
adoptant-hi una posició crítica. 

- Programar debats a partir d’un tema o autor; biblioteca d’aula, 
revistes escolars, i de les activitats literàries que s’organitzen des de 
l’escola i de l’entorn proper. 

 

A.2. TRACTAMENT DE LA LLENGUA CATALANA, COM A LLENGUA 
VEHICULAR I D’APRENENTATGE 

El català és l’eina de cohesió i integració de l’alumnat.  

La llengua catalana és la llengua de comunicació en totes les activitats del 
centre (classes, menjador, reunions....), però el predomini de la llengua 
castellana a l’entorn fa difícil acomplir-lo en la seva totalitat, sobretot pel 
que fa a la comunicació entre els propis alumnes. 

En el nostre centre es vetlla perquè tot el seu personal (docent i serveis) 
utilitzi la llengua catalana com a instrument de comunicació i de relació en 
totes i cadascuna de les activitats que es desenvolupen dins del centre, en 
horari lectiu o no. Però el predomini de la llengua castellana a l’entorn fa 
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difícil acomplir-lo en la seva totalitat, sobretot pel que fa a la comunicació 
entre els propis alumnes. Malgrat això el professorat té cura en tot 
moment de la llengua emprada pe tal de ser-ne un model d’ús per a la 
resta de la comunitat educativa, especialment de l’alumnat. 

El centre és plenament conscient de la importància de l’ús del català dins 
de l’escola, tant en situacions formals (a les aules) com a les informals (fora 
d’elles). Per aquest motiu s’organitzen anualment una activitat de jocs de 
pati que fomenta l’ús de la llengua catalana i jocs tradicionals a l’hora de 
l’esbarjo. 

 

A.2.1. COMPETÈNCIA COMUNICATIVA  ORAL 

-         La llengua oral vehicular, tant a l’àrea de llengua com a la resta de les 
àrees, és el català. Les dues úniques àrees en les quals no ho és són llengua 
castellana i anglesa. 

-     L’ensenyament/aprenentatge de la llengua catalana té com a eix 
vertebrador el treball i desenvolupament de la llengua oral, aspecte en el 
qual s’aprofundeix tant des del punt de vista comunicatiu com vinculat als 
aprenentatges que els alumnes han d’assolir. 

- L’escola potenciarà l’ús de la llengua vehicular durant les hores 
d’esbarjo. Per fer-ho, es sensibilitzarà a tot el personal docent i no docent 
que tingui relació directa amb els alumnes.  

- Es concretarà i garantirà en cada una de les àrees curriculars la 
participació oral de l’alumnat, ja sigui amb el grup, mestre/a o en qualsevol 
situació comunicativa de l’aula; sempre amb respecte per les normes que 
regeixen la interacció oral: torns de paraula, to de veu, ritme, etc. 

- Amb motiu de les celebracions escolars lligades a fets històrics i/o 
culturals referides a les festes pròpies de Catalunya, el professorat portarà 
a terme activitats orals pròpies d’aquestes celebracions, per tal que els 
alumnes escoltin, s’expressin i preguntin en debats. 
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A.2.2. COMPETÈNCIA COMUNICATIVA  ESCRITA 

- L’aprenentatge de la lectura i l’escriptura serà en llengua catalana, 
atès que és aquesta llengua la que s’utilitzarà, normalment, com a llengua 
vehicular i d’aprenentatge. 

- En el cicle inicial es farà tot l’aprenentatge de la lectoescriptura en 
català. Es tindrà cura a l’hora de confeccionar els horaris a cicle inicial, en 
respectar les primeres sessions matinals per poder-les dedicar a la 
lectoescriptura. 

- Des del cicle inicial i durant tota la primària es treballarà el text 
sistemàticament en qualsevol de les modalitats (narratiu, descriptiu, 
poètic, instructiu i explicatiu) i, mitjançant la coordinació del cicles, es 
concretarà en la programació de l’àrea de Llengua la manera de portar-ho 
a terme. 

- Es donaran als alumnes estratègies i recursos per revisar l’ortografia 
dels textos: regles conegudes, treball de la memòria visual, deducció per 
comparació, associació de paraules, etc. 

- S’aprofitaran situacions imprevistes d’esdeveniments socials, per tal 
que els alumnes escriguin les seves impressions personals i adoptin 
posicions crítiques. 

 

A.3. TRACTAMENT DE LA LLENGUA CASTELLANA 

La realitat lingüística del nostre centre posa en evidència que la 
competència oral està bastant assolida. Per tant, l’actuació pedagògica 
anirà encaminada a aprofitar aquesta realitat, per dedicar més esforç al 
coneixement de les diferències entre ambdues llengües i a l’expressió 
escrita. 

Actualment, el tutor/a és l’encarregat d’assegurar una distribució coherent 
i progressiva del currículum de llengua castellana al llarg del curs. 

 Per cicles, es dediquen dues sessions a la setmana a l’Àrea de 
Llengua Castellana. Tot i això, en els 30 minuts de lectura es fan activitats 
de lectura lliure, que en moltes ocasions són en castellà. 
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A.3.1. COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL 

- La llengua castellana s'introduirà al Cicle Inicial a nivell oral i en 
acabar el mateix cicle l’alumnat ha de ser capaç de transferir al castellà els 
aprenentatges assolits. En acabar l’escolaritat Primària ha de tenir 
adquirida la competència lingüística i ser capaç d’utilitzar-la correctament 
tant a nivell oral com escrit. 

 

A.3.2. COMPETÈNCIA COMUNICATIVA  ESCRITA 

- La llengua castellana ha de tenir garantida la presència adequada en 
tot el currículum de l’ensenyament primari, de manera que tot l’alumnat 
en acabar l’Educació Primària, en tindrà un coneixement correcte per a 
poder utilitzar-la adequadament com a font d’informació i vehicle 
d’expressió. 

- A l’ensenyament de la llengua castellana se li dedicaran les hores 
que prescriu la llei, i pel que fa al seu tractament se seguiran les mateixes 
pautes que amb la llengua catalana. 

 

A.4. TRACTAMENT DE LA LLENGUA ESTRANGERA: L’ANGLÈS 

La nostra escola va optar per l’anglès durant el curs 2006/2007 mitjançant 
un Projecte d’innovació “Growing in English” els següents cursos amb la 
incorporació de l’Anglès a P4 i P5 en grups reduïts i de forma oral. Mica en 
mica s’ha anat consolidant i ara mateix es dedica una hora setmanal a cada 
nivell en petits grups. 

A Primària es van ampliar les hores lectives a cada cicle: ara es dediquen 3 
sessions setmanals, una d’elles en grup reduït.  

Aquest curs 2018-2019 hem incorporat la figura de l'auxiliar de conversa 
pels cicles mitjà i superior, gràcies al projecte Erasmus intern. 

Els objectius que ens proposem per aquesta llengua són: 

- Incrementar significativament el contacte dels alumnes amb la llengua 
anglesa. 

- Estimular l’ús de la llengua anglesa en situacions externes a l’aula. 
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- Augmentar la competència lingüística dels alumnes mitjançant la 
comprensió i producció de textos, sobretot orals. 

- Incrementar la capacitat dels alumnes d’utilitzar l’anglès com a vehicle de 
comunicació i com a mitjà per a l’adquisició d’altres coneixements. 

- Potenciar l’autoaprenentatge i el desenvolupament de l’autonomia dels 
l’alumnes implicant-los en el procés.  

- Desenvolupar la capacitat de treball individual i en grup dels alumnes. 

 

A.4.1. COMPETÈNCIA COMUNICATIVA  ORAL 

- La llengua anglesa a Educació infantil i a 1r curs de Cicle Inicial es 
tractarà de forma oral i de manera progressiva s’anirà introduint tant a 
nivell oral com escrit, de manera que en finalitzar l’Educació Primària els 
alumnes siguin capaços de comunicar-se tan oral com per escrit, no només 
en temes personals sinó també en situacions d’aprenentatge. 

- Es garantirà la participació oral de l’alumnat ja sigui mestre-alumne 
o alumne-alumne. Per això es partirà, als primers cursos, de temes 
relacionats amb l’entorn més immediat de l’alumnat i s’avançarà 
paral·lelament al seu progrés evolutiu en aspectes d’experimentació, 
abstracció i processos més complexos de pensament. 

- El Professorat utilitzarà la llengua anglesa en totes les sessions, 
assegurant la bona comprensió dels alumnes. A EI i CI es donarà molt 
suport a la comunicació no verbal. 

- S’introduirà la llengua anglesa a través d’una amplia gama 
d’activitats per accedir a l’alumne per diverses vies (auditiva, visual, ) 
respectant els diversos estils cognitius de l’alumne. 

- Es proposarà un aprenentatge integrat centrat en l’alumnat, on 
puguin expressar els seus sentiments aportant les seves experiències i 
curiositats. 

- Amb motiu de les celebracions i festes tan anglosaxones com de 
Catalunya (Halloween, Sant Jordi,...) el professorat de llengua anglesa 
preparà activitats relacionades amb aquestes celebracions per tal que els 
nens busquin informació, portin material i es dugui a terme un projecte 
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intercultural basat en la cooperació i el respecte envers les diferents 
cultures. 

- La utilització de les TAC en tots els cicles afavorirà un aprenentatge 
comunicatiu i audiovisual significatiu i motivador. 

- Les activitats orals seran interactives, apropiades a l’edat madurativa 
de l’alumnat, emmarcades dins d’un context ja sigui preparat o 
imprevisible. 

 

A.4.2. COMPETÈNCIA COMUNICATIVA  ESCRITA 

- L’aprenentatge de la lectura i l’escriptura en llengua anglesa 
s’introduirà al segon curs del cicle inicial. Al primer curs serà d’una forma 
molt lleugera ja que aquí es potencia sobretot la llengua oral 

- Els textos escrits seran variats i apropiats a l’edat i al nivell dels 
estudiants (històries, descripcions, cartes, missatges, diàlegs, mapes, 
gràfics,...) i el professorat concretarà en la programació de l’àrea de 
llengua la manera de com es portarà a terme. 

- Per facilitar la lectura comprensiva es donaran a l’alumnat 
estratègies de lectura per identificar la idea principal, localitzar la 
informació específica, predir, deduir opinions i actituds, arribar a acords, 
etc. 

- S’aprofitaran situacions imprevistes per tal que l’alumnat comuniqui 
per escrit impressions personals, idees i sentiments. 

- El professorat serà conscient de que l’escriptura en llengua anglesa 
requereix molta pràctica i per això s’entendrà que l’alumnat necessita una 
raó per escriure. Es proposaran tasques que siguin interessants pels 
alumnes i se’ls donarà a conèixer els objectius i criteris de correcció per tal 
que estiguin involucrats en aquest procés. 

 

A.4.3. COMPETÈNCIA COMUNICATIVA  LITERÀRIA 

- Els especialistes de llengua anglesa de l’escola fomentaran el 
coneixement d’alguns escriptors de literatura infantil i juvenil, on en la 
majoria de casos es parteix d’un conte.  
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- En tots els cicles el professorat de llengua anglesa motivarà 
l’alumnat per treballar la comprensió, la memorització, la recitació i la 
producció de poemes. 

 

A.5. COMPETÈNCIA DIGITAL 

La competència digital vinculada a les llengües de l’escola està 
intrínsecamament lligada amb les activitats diàries tant de docència 
(acompanyament d’explicacions amb imatges i/o textos, correcció de 
treballs, etc.) com de treball per part de l’alumnat (ús del programari  per 
processar textos, ús de l’expressió escrita i la comprensió tant escrita, 
(quan llegeixen articles) i l’oral (quan escolten àudios i/o vídeos), jocs que 
impliquin llegir, comprendre i redactar,…). 

La recerca d’informació també és molt comú dins les nostres aules i va 
lligada a l’ús de la llengua a l’escola ja que els nens i nenes no només han 
de llegir i comprendre el què troben sinó que també han de ser capaços de 
seleccionar i sintetitzar allò que han trobat. 

 

A.6.   AVALUACIÓ D’APRENENTATGES 

-        A l’Educació Primària, al final de cada trimestre, s’estableix una sessió 
d’avaluació per cada nivell de l’etapa en la qual són presents tots els 
mestres del cicle que treballen i interaccionen amb aquests alumnes, amb 
la finalitat de consensuar i objectivar nivells d’aprenentatge i resultats, en 
les quals les dades referents a l’ús del català esdevenen fonamentals.  

- L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat serà 
contínua i global i ha de tenir en compte el seu progrés en el conjunt de les 
àrees. A nivell pràctic equivaldria  a: 

− Reforçar l’autoconfiança, l’autoconeixement i l'autoexigència 
oferint una visió de la seva evolució partint de les seves 
pròpies produccions anteriors. 

− Respectar escrits i produccions dels infants. Cal promoure 
l’autoavaluació i la propia correcció o la correcció entre 
iguals. 
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- L’avaluació prendrà en consideració els diferents elements del 
currículum, el treball fet a classe i l'interès i l’esforç a progressar demostrat 
per l’alumnat. Es posarà especial cura en l’avaluació formativa i en el grau 
d’adquisició de les competències bàsiques. 

- En el supòsit que el progrés de l’alumnat no sigui l'adequat, 
s’establiran mesures de reforç per facilitar-li l’adquisició dels 
aprenentatges bàsics i imprescindibles per poder seguir el procés educatiu. 
Aquestes mesures s’adoptaran en qualsevol moment del cicle. 

- El professorat avaluarà els aprenentatges de l’alumnat, els processos 
d’ensenyament i la seva pròpia pràctica docent. 

- Es continuaran passant a tota la Primària les proves sobre la lectura 
comprensiva (proves d’avaluació de la comprensió lectora. Ed. Graó.). 
També es passaran proves de velocitat lectora a Cicle Inicial, i les proves 
PACBAL a Infantil. 

-        També es fan les proves externes habituals, com les de Competències 
Bàsiques o Diagnòstiques. 

- En el supòsit que en el transcurs de l’Educació Primària un/a 
alumne/a no hagi assolit la competència bàsica comunicativa lingüística, el 
professorat valorarà la conveniència de continuar un curs més en el mateix 
cicle o esperar un moment més adient per l’alumne/a, en funció de la seva 
capacitat i evolució madurativa. En el cas que pels motius indicats es 
procedeixi a la seva promoció de curs, es tindrà en compte i se li facilitarà 
el suport necessari per poder assolir les competències.  

- Els objectius propis de l’aprenentatge de cada llengua seran avaluats 
pel professorat corresponent de manera contínua i global. Sens perjudici 
d’aquest concepte el professorat podrà confeccionar proves i establir els 
criteris que cregui oportuns. 
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2.2.2  ÀMBIT ORGANITZATIU 

2.2.2.1. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

- Tenir en compte la diversitat i atendre l'alumnat amb necessitats 
educatives de suport educatiu (dificultats per endarreriment i/o per 
avançament). 

- Treballar en equip. L'escola rep l'assessorament setmanal d'una 
psicopedagoga de l'EAP. En l'actualitat també compta amb dues persones 
que fan funcions d'auxiliar d'educació especial. 

La plantilla de professorat de l’escola compta amb dos professors 
d’educació especial que dediquen el seu horari a: 

       o Educació infantil: racons lingüístics, grups reduïts, atenció individual 
(puntualment), etc. 

       o Cicle Inicial: reforç a l’aula, grups reduïts, atenció individual, etc. 

       o C. M. i C. S: reforç a l’aula, grups reduïts, atenció individual, etc. 

       o SEP (Suport Educatiu Personalitzat): El centre ofereix un suport 
personalitzat de català i matemàtiques a l'alumnat que requereix una 
atenció més individualitzada. Aquest suport serveix per reforçar els 
continguts que s’estan treballant a l’aula en petit grup. El realitzen els 
mestres tutors/es o especialistes. En una sessió es treballen aspectes de 
l’àrea de llengua i en l’altra aspectes de l’àrea de matemàtiques. A Ed. 
Infantil es realitza dins l’horari lectiu, dos cops per setmana, amb una 
mestra de suport dins l’aula. A Primària es fa dos cops per setmana en 
horari lectiu amb un mestre més de suport que treballa amb un grup 
reduït. A 6è es duu a terme durant la franja de la tarda de 16.30h a 17.30h 
(fora de l’horari lectiu), dos dies a la setmana. 

- Donar un suport especial i addicional de l’ensenyament del català a 
l’alumnat que s’incorpora tardanament al sistema educatiu de Catalunya al 
nostre centre. Els/les mestres de l’EE, juntament amb l’assessora 
lingüística, estableixen i preparen estratègies que facilitin una ràpida 
comunicació en llengua catalana per tal d’afavorir la seva participació 
activa en la dinàmica de l’escola. 
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- Realitzar adaptacions curriculars i, quan sigui necessari, Plans 
Individualitzats, per adaptar les activitats, metodologies i, si cal, els 
objectius, a les capacitats de l'alumnat.  

 

ORGANISMES O DOCUMENTS QUE ENS AJUDEN A ORGANITZAR L’ATENCIÓ 
A LA DIVERSITAT 

Organismes: 

− CAD (Comissió d’Atenció a la Diversitat). 

− Psicopedagoga i treballadora social de l’EAP. 

-          Equip suport LIC. 

− Serveis Socials i Grup de Treball Multidisciplinar. 

− CREDA (Centre Recursos Educatius Deficiència Auditiva). 

− CSMIJ (Centre Salut Mental Infantil i Juvenil). 

− CDIAP (Centre de desenvolupament infantil i atenció primerenca). 

 

Documents: 

− Adaptacions metodològiques concretes. 

− Plans individualitzats de llengua (PI). Alumnes nouvinguts i amb 
dificultats específiques de l’aprenentatge. 

 

2.2.2.2.  PLURILINGÜISME I PLA D’ACOLLIDA 

L’escola integra tots aquells alumnes que no tenen com a llengua materna 
el català, tot respectant les seves llengües d’origen. Una bon part dels 
alumnes es mostren competents en la comunicació en català i un 
percentatge elevat s’hi comunica de forma espontània amb els mestres. 
Fora de l’aula també es promou el seu ús amb el personal docent i no 
docent. En la interacció entre els iguals la majoria del alumnes empren el 
castellà. Els 94,85 % dels nens i nenes enquestats asseguren que fora de 
l’aula parlen en castellà, mentre que només un 24,63 % ho fan també en 
català.  
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- Permetre als infants nouvinguts que s’expressin i pensin en la seva 
llengua materna, mentre se'ls ensenya i anima a expressar-se en català a 
l'aula. 

- Tot el personal docent i no docent s’adreça en català a l’alumnat 
nouvingut. Només es traduirà puntualment en cas que sigui imprescindible 
per a la comprensió d'un missatge concret. 

- L’escola facilita els tràmits de gestió pel que fa a la llengua. Si cal un 
traductor aquest serà demanat al Servei municipal. 

- El centre disposa de mecanismes i procediments per tractar de fer un 
traspàs d’informació acurat i funcional. Cada aula (des del primer curs 
d’educació infantil) disposa d’una carpeta que conté tota la informació que 
el mestre ha anat recopilant dels seus alumnes al llarg del curs (entrevistes 
amb els pares, qualificacions, una fitxa amb les dades personals i familiars 
de cada alumne, etc). Aquesta carpeta promociona amb els alumnes i 
passa de mans del mestre anterior al mestre actual en una sessió de 
coordinació que té lloc a l’inici del curs. 

- Existeix un pla d’acollida on es recullen i es sistematitzen les actuacions i 
les mesures organitzatives que s’han de posar en marxa per facilitar la 
incorporació de l’alumnat nouvingut.  
 
- Un instrument clau per aconseguir la incorporació de l’alumnat nouvingut 
a la vida del centre són també els plans individualitzats. Els PI són una 
tasca de planificació pedagògica i de coordinació de totes les persones que 
eduquen aquest alumnat. 

- Tot el centre es responsabilitza de la planificació i l’acollida de l’alumnat 
nouvingut i des del primer dia l’aula ordinària és la seva referència bàsica.  

2.2.2.3. HORARIS GENERALS DEL CENTRE I DE L’ALUMNAT 

- Organitzar els horaris complint amb la normativa vigent.  

Cada principi de curs el/la cap d'estudis l'horari general del centre, dels 
mestres i de l'alumnat, vetllant pel compliment del Projecte lingüístic. Tots 
els horaris s'envien a Inspecció Educativa per a la seva revisió. 
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Pel que fa a la llengua anglesa, s'hi dediquen 3 sessions setmanals, una 
d’elles en grup reduït. També cal preveure en aquests horaris d'introduir 
30 minuts diaris de lectura. 

 
2.2.2.4. COORDINADOR/A LINGÜÍSTIC/A  
 
El centre té designada una persona per a la coordinació lingüístic/a i la 
seva funció dintre del PLC, en coordinació amb l'assessorament LIC del 
Departament, serà:  
 
- Promoure actuacions de sensibilització, foment i consolidació de 
l’educació intercultural i de la llengua catalana. 

- Col·laborar en la definició d’estratègies d’atenció a l’alumnat nouvingut 
i/o amb risc d’exclusió, participar en l’organització i optimització dels 
recursos i coordinar les actuacions dels professionals externs que hi 
intervenen.  

- Assumir funcions que es deriven del Projecte lingüístic, per delegació de 
la direcció del centre.  
 

2.2.2.5. VEHICLE D'EXPRESSIÓ INSTITUCIONAL 

- La Direcció del centre vetllarà perquè la llengua catalana sigui el vehicle 
d'expressió normal en les reunions de Claustre i Consell Escolar. 

- La llengua catalana serà el vehicle d'expressió normal en totes les 
reunions i actes de la comunitat educativa (reunions de pares, entrevistes, 
etc.), sense perjudici que s'arbitrin mesures de traducció en el període 
d'acollida de les famílies nouvingudes. 
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2.2.3   ÀMBIT  ADMINISTRATIU 

 

2.2.3.1. ORGANITZACIÓ DELS USOS LINGÜÍSTICS 

- Llengua de centre. L’article 4 del Decret 142/2007 de 26 de juny, defineix 
la llengua catalana com a eix vertebrador del projecte educatiu, per tant, 
serà aquesta llengua la que el centre empra de forma vehicular. El centre 
farà del català el vehicle d’expressió normal en totes les activitats docents i 
administratives, tant les internes com les externes. 

- Documents del centre: El català serà emprat en totes les actuacions 
administratives del centre: arxius, qualificacions, informes interns i 
comunicacions, actes, comunicacions diverses, horaris, rètols indicatius de 
dependències, etc. 

- Comunicació externa: El català és la llengua utilitzada a tota la 
documentació escolar, de gestió del centre, d’informació, a la retolació i a 
tots els àmbits d’actuació. 

- Llengua de relació amb famílies: Els informes que s’adreçaran als pares 
amb motiu de la notificació del  seguiment curricular de l’alumnat es  faran  
en llengua  catalana. Les circulars, avisos i publicacions s’escriuen en 
català. 

- El centre vetllarà perquè tot el personal del centre (PAS i personal 
contractat) tingui competència lingüística en català, segons la tasca que 
desenvolupa.  

- Associació de Mares i Pares (AMPA): El centre fomentarà que l’AMPA 
organitzi  xerrades, conferències, cursos  de llengua,  etc. per  tal de 
sensibilitzar i donar oportunitats als pares/mares dels alumnes nouvinguts. 

- L’equip d’educadors de menjador forma un grup important de la 
comunitat educativa i, d’acord amb les exigències de la seva tasca, ha de 
tenir el coneixement adequat de la  llengua catalana per tal d’utilitzar-la 
normalment. 

- Pàgina web del centre: El centre disposa de web amb molta informació 
dels documents, organització i projectes de l’escola. També hi ha diferents 
blogs per cicles i especialitats. 
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2.2.4.  ÀMBIT HUMÀ I DE SERVEIS 

 

2.2.4.1. PROFESSORAT 

- El centre utilitzarà la llengua catalana com a llengua de comunicació 
oral i escrita del professorat i el personal no docent amb l’alumnat, dins i 
fora de l’àmbit curricular.   

- El centre vetllarà perquè tot el professorat estigui en condicions de 
poder fer ús de la llengua catalana en la tasca docent. A més, de les àrees o 
assignatures que s’imparteixen en llengua catalana s’emprarà aquesta, en 
totes les activitats orals i escrites: l’exposició del professor, el material 
didàctic o llibres de text, els exercicis de l’alumne i els d’avaluació; els 
recursos materials i didàctics del centre (llibres, jocs, audiovisuals, 
programari, etc.). 

- El professorat tindrà cura de la qualitat de les llengües, tant a nivell 
oral com escrit, utilitzant la terminologia específica que sigui adequada a 
cada àrea o a cada àmbit d’ús lingüístic per tal de ser-ne el transmissor del 
model d’ús per a l’alumnat i perquè aquest en tingui un referent clar i 
sòlid.  

 

2.2.4.2. PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS (PAS) 

- El centre vetllarà perquè tot el personal del centre (PAS i personal 
contractat) tingui competència lingüística en català, segons la tasca que 
desenvolupa.  

 

2.2.4.3 . ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES (AMPA) 

- Les famílies podran participar del projecte lingüístic que es porta a 
terme al centre, creant vincles de complicitat sobre el model educatiu, per 
tal que projectin en els seus fills/es la valoració de l’aprenentatge i l’ús de 
les llengües, i així col·laborar en el desenvolupament de les competències 
comunicatives.  
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- El centre fomentarà que l’AMPA organitzi xerrades, conferències, 
cursos de llengua, etc., per tal de sensibilitzar i donar oportunitats als 
pares/mares  dels alumnes nouvinguts. 

 

2.2.4.4. MENJADOR 

- El monitoratge de menjador forma un grup important de la 
comunitat educativa i, d’acord amb les exigències de la seva tasca, ha de 
tenir el coneixement adequat de la llengua catalana per tal d’utilitzar-la 
normalment com  a  llengua  vehicular  i  d’aprenentatge de tota l’Educació 
Infantil i Primària. 

- El monitoratge tindrà cura de la qualitat de la llengua tant a nivell 
oral com escrita a l’hora de comunicar-se amb l’alumnat o fer 
comunicacions als pares, utilitzant la terminologia específica que sigui 
adequada a cada àmbit d’ús lingüístic. 
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3.-   AVALUACIÓ  DEL PROJECTE 

 

 

- El centre farà un seguiment i una avaluació anual de la situació 
lingüística pel que fa a l’ús de la llengua catalana mitjançant 
l’observació directa i contínua en tots els àmbits. 

- Pel que fa als resultats obtinguts dels objectius fixats en la 
programació anual, així com els resultats obtinguts en l’activitat 
docent constaran en la Memòria Anual. En aquest sentit, 
l’assoliment dels objectius del projecte lingüístic fixats en el Pla 
Anual, serán avaluats, en cicles i/o en claustre, per tot el 
professorat. 

- La valoració del nivell d’assoliment dels objectius ens orientarà 
en la formulació de nous objectius per al curs següent i també 
per si cal modificar alguns dels principis establerts en el projecte 
lingüístic de centre.  

- Aquest PLC s’anirà revisant periòdicament, en funció del 
resultats de les avaluacions realitzades i de les necessitats que 
vagin sorgint. 

 

 


