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0.- INTRODUCCIÓ 

El projecte lingüístic de centre (PLC), com una de les parts fonamentals del Projecte 

Educatiu de Centre (PEC), és el recull organitzat dels acords sobre les propostes 

educatives per a l’ensenyament – aprenentatge de les llengües. 

Amb aquest document volem sistematitzar l’ús de les llengües dins la realitat 

quotidiana del nostre centre. Volem que sigui un punt de referència per a tota la 

comunitat educativa davant els canvis que es van produint a la nostra societat. 

Recull també les actuacions que ens proposem dur a terme per a l’ensenyament i 

l’aprenentatge de les llengües i la comunicació; ens possibilita organitzar i gestionar 

determinats aspectes referents a l'estat i a l'ús de les llengües en el nostre centre així 

com al tractament curricular de les diferents llengües que hi són presents. 

Un dels objectius principals de la nostra tasca educadora és  formar parlants 

plurilingües i pluriculturals amb respecte per la diversitat lingüística i cultural, partint de 

la llengua catalana com a llengua vehicular. 

L’aprenentatge de la llengua el situem en el marc de l’aprenentatge global curricular. 

Per tant, implica totes les àrees, des de la llengua fins als usos específics en cada 

matèria. 

L’assoliment de la competència plena en català i castellà serà la garantia que l’escola 

proporciona als alumnes el coneixement lingüístic, comunicatiu i literari que aquests 

necessiten per a tenir igualtat d’oportunitats. 

Creiem que l’ús del català no pot quedar restringit als espais vinculats a l currículum 

escolar. Cal aconseguir que formi part natural de les relacions interpersonals, 

afectives, lúdiques, etc., per tal que sigui un mitjà per aconseguir  la cohesió social i la 

integració de les persones. La llengua ha de ser plantejada com un aprenentatge viu i 

funcional, que durarà tota la vida. 

L’aprenentatge d’una llengua estrangera (en el nostre centre, la llengua anglesa)  té la 

intenció d’augmentar la competència comunicativa de l’alumnat i ampliar les seves 

possibilitats culturals i professionals. 

 

0.1.- PROCÉS D' ELABORACIÓ 

Hem iniciat el procés d'elaboració del document partint de l'índex que es proposava i 

revisant l’ aplicatiu. 
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Per tal d'iniciar el procés de redacció hem partit de la realitat sociolingüística del nostre 

centre tot intentant fer-ne una descripció acurada. 

Hem volgut ser coherents amb els principis marcats  en el nostre Projecte Educatiu, 

amb les característiques del claustre actual i de la comunitat educativa. 

 

0.2.- OBJECTIUS DEL PROJECTE LINGÜÍSTIC 

El nostre PLC vol promoure el respecte cap a totes les llengües, la valoració positiva 

de la diversitat lingüística i la desaparició dels prejudicis lingüístics. Així mateix, 

planteja els següents objectius: 

 Aconseguir parlants plurilingües competents, partint d'una anàlisi 

sociolingüística rigorosa del centre i del seu entorn. 

 Promoure el desenvolupament de les competències comunicatives, 

lingüístiques i audiovisuals de l'alumnat per a l'assoliment dels objectius 

bàsics de totes les àrees. 

 Fomentar que el català sigui 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, les activitats d'aprenentatge i d'avaluació, les reunions, els 

informes, comunicacions de tota mena... 

 Preveure, si cal, mesures de traducció en el període d' acollida de les 

famílies de l'alumnat nouvingut. 

 Promoure que els alumnes es puguin comunicar també en una altra 

llengua estrangera. 

 Preveure i dissenyar la possibilitat d'aprendre una segona llengua 

estrangera. 

 Fomentar que l'aprenentatge de la llengua se situï en el marc de 

l'aprenentatge global curricular, és a dir, recordar que la competència 

comunicativa és una competència transversal. Per tant, implicar totes les 

àrees i matèries, des de la llengua i la seva variació, fins als usos 

específics en cada disciplina.  

 Plantejar l'aprenentatge de la llengua com un aprenentatge que durarà 

tota la vida. 
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 Valorar el paper de les llengües d'origen de l'alumnat nouvingut. Les 

llengües d'origen dels alumnes han de ser presents a l'escola, ja sigui en 

el mateix aprenentatge de la llengua, ja sigui de manera simbòlica; els 

alumnes han de trobar en l'escola el reconeixement de la seva aportació 

al patrimoni cultural d'aquesta.  

 Potenciar actituds positives davant la diversitat per tal desenvolupar  

procediments lingüístics de reflexió sobre la llengua i la comunicació. 

 Promoure el valor del respecte per la diversitat lingüística i el desig 

d'aprendre altres llengües. 

 Desenvolupar una autèntica educació intercultural que entengui la 

diversitat com un element d'enriquiment mutu a partir del reconeixement 

de la igualtat en dignitat de tots i totes. 

 Promoure la inclusió social i escolar, és a dir, la defensa de la igualtat 

d'oportunitats i de competències funcionals bàsiques per a tot l'alumnat. 

 Treballar per la difusió d'un llenguatge no sexista ni androcèntric en 

qualsevol de les llengües. 

 Promoure la necessitat del català en l'àmbit personal i social, no només 

en l'àmbit estrictament escolar. La restricció del català als espais 

vinculats al currículum escolar, i la seva desvinculació de les relacions 

interpersonals, afectives i lúdiques...dificulta l'assoliment de 

competències lingüístiques i la integració social de les persones. 

 Atreure la implicació de les famílies en el projecte lingüístic, perquè 

projectin en els seus fills la valoració per l'aprenentatge i l'ús de les 

llengües. 

 
I.- CARACTERÍSTIQUES SOCIOLINGÜÍSTIQUES DEL CENTRE 

Els canvis en la composició sociolingüística del nostre país a causa de la immigració, 

són tinguts en compte en aquest projecte, d’acord amb la incidència que aquests vagin  

tenint en l’escola i en el nostre  entorn.  

Volem tenir present les llengües d’origen del nostre alumnat, ja sigui en el propi 

aprenentatge lingüístic, ja sigui de manera simbòlica, com a reconeixement del 

patrimoni cultural que hi aporten.  
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1.- ENTORN      

L’escola Puigventós és un centre públic d’ Infantil i Primària de recent posada en 

funcionament, de titularitat pública i depenent del Departament d’ Educació de la 

Generalitat de Catalunya. Ens definim com una escola catalana, inclusiva i 

respectuosa amb la pluralitat, seguint els principis de la qualitat pedagògica, de 

professionalitat docent, de cerca de l’excel·lència i de l’equitat.  

Va entrar en funcionament amb una sola línia del primer nivell d’ Educació Infantil el 

curs 2005-06 com a necessitat d’ escola i degut a l’ increment de població dels darrers 

anys. 

L’ escola es troba situada a l’ extrem del poble d’ Olesa de Montserrat, a l’ urbanització 

de Cal Vicentó. Els barris propers a l’ escola són el del Poble Sec i de la Central 

respectivament. 

Degut a la seva ubicació es troba lluny de la majoria dels equipaments públics del 

poble (biblioteca, teatre, comerços...). Inicialment es preveia un fort augment de 

vivendes de nova construcció, però actualment el creixement del barri està 

completament aturat. La llengua d’us majoritari en aquest barri és el castellà. 

El curs 2006-2007, l’ escola continuava en situació de provisionalitat en mòduls 

prefabricats. En aquest curs l’ escola disposava de dues unitats d’ Educació Infantil 

(primer i segon nivell) amb un total de 45 alumnes (20 al primer nivell i 25 al segon). El 

claustre estava format per cinc mestres, una educadora d’ educació especial i una 

mestra de religió a temps parcial. 

El curs 2007-2008 l’escola acollia 66 alumnes de primer, segon i tercer d’ Educació 

Infantil i quedava completada tota l’etapa. Formaven el claustre quatre tutores, una 

Educadora d’ Educació Especial, dues mestres de suport (Directora i Secretària) i una 

mestra de religió a temps parcial. La  novetat més rellevant d’aquell curs va ser la 

presentació dels plànols de la nova escola, el seu disseny i l’inici de l’obra.  

L’escola nova va ser construïda durant el curs 2008-2009, de construcció industrial i 

ubicada davant mateix del lloc on varen ser ubicades, en el seu moment,  les 

instal·lacions provisionals. El nou edifici ha significat per la zona una millora tant en 

l’entorn com en els serveis de la zona. El nostre centre es va mostrar molt favorable a 

participar en el Pla Educatiu d’Entorn del municipi, projecte que va ser desestimat pel 

propi Ajuntament abans de ser iniciat. 
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La població del centre és força heterogènia i acull famílies de diferent nivell social i 

cultural. El nivell socioeconòmic general de les famílies dels alumnes és mitjà- mitjà 

baix tot i que darrerament estan arribant famílies amb recursos molt limitats. Un sector 

minoritari tenen un nivell sociocultural baix, essent mig el nivell de la majoria de 

famílies. Cal esmentar però que hi ha un petit nucli de famílies amb un nivell 

sociocultural i econòmic alt. 

2.- ALUMNAT   

La llengua materna de la majoria dels alumnes és el castellà. Un percentatge molt petit 

prové d'una llengua no romànica i, la resta, són de parla catalana. 

El desconeixement del català per part d’algunes famílies no les exclou de les activitats 

del centre, tot i que tampoc comporta una renúncia a l’ ús de la llengua en el centre. 

La següent gràfica vol representar quina és la llengua que parlen a casa les famílies 

del nostre centre. 

Català Castellà Àrab Català i altra Castellà i altra 

31,8% 56% 4,5% 1,5% 6% 

 

El proper curs, tenim previst de dur a terme una anàlisi sociolingüística de l’alumnat i 

les seves famílies per tal de determinar quina és la seva llengua d'origen, en funció del 

lloc de naixement, quina és la llengua que es parla en l'àmbit familiar i quin és el grau 

de coneixement de la llengua catalana entre els pares i mares del centre. 

II.- ÀMBITS DOCENTS 

Tots els membres dels diferents àmbits del centre vetllen pel respecte de totes les 

llengües sense prejudicis lingüístics, preservant la diversitat lingüística i l’interès per 

l’aprenentatge de la llengua, que permetrà treballar usos lingüístics favorables a la 

llengua catalana. 

1.- ÀMBIT HUMÀ, DE SERVEIS I RECURSOS MATERIALS 

Català

Castellà

Àrab

Castellà + Altre

Català + Altre
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1.1.- Professorat 

La totalitat del claustre actual és catalanoparlant, coneix la llengua, en fan un bon ús i 

està capacitat per impartir classes en català i en castellà.  

L’escola va disposar a partir del curs 2008-09 d'una especialista en llengua anglesa i 

actualment en tenim assignats dos.  

1.2.-Personal administratiu i serveis  

El personal no docent del nostre centre el forma el conserge que és castellanoparlant 

tot i que utilitza el català com a llengua de relació amb els alumnes de l'escola i el 

personal encarregat de la neteja de l’edifici, dues castellanoparlants ( 66,6%) i una 

catalanoparlant (33,3%). 

El personal docent dintre d’aquest àmbit està representat per dues educadores 

d'educació especial; una castellanoparlant, però que fa el servir el català com a 

llengua vehicular i de relació amb tots els membres de la comunitat educativa, i l’altra 

catalanoparlant. 

1.3.- Personal d’activitats complementàries i extraescolars 

La llengua habitual d'ús en el menjador, les sortides pedagògiques, colònies, 

excursions, activitats extraescolars... és la catalana. 

Els adults responsables d’aquestes activitats s’adrecen sempre en català a l’alumnat i 

fan servir el català com a llengua vehicular.  

El servei del menjador escolar el porten a terme set monitores: 70% catalanoparlants i 

la resta castellanoparlants i totes fan servir la  llengua catalana.  

També es porten a terme dues activitats extraescolars: Anglès i Teatre. De les tres 

monitores que porten a terme aquestes activitats,  dues són catalanoparlants ( 66,6%) 

i una castellanoparlant (33,3%). 

1.4.- Associació de Pares i Mares 

Els representants del consell escolar i de les mares i pares de l’associació que tenen 

més contacte amb l’escola coneixen i fan un ús habitual de la llengua catalana. 

Majoritàriament, les mares i pares que col·laboren a l´AMPA són catalanoparlants i fan 

servir el català com a llengua vehicular, tot i que hi ha famílies que són 
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castellanoparlants. Es mostren sensibles a la normalització i fan les comunicacions 

escrites sempre en català. 

Es procurarà l'aprofitament màxim dels recursos lingüístics del centre, tant personals 

(professorat especialitzat) com materials (biblioteca, maletes d'idiomes, mitjans 

informàtics, jocs lingüístics educatius...) quan el centre en pugui disposar. 

2.- ÀMBIT ADMINISTRATIU 

Segons l’article 20.2 de la llei de política lingüística, l’escola fa del català la seva 

llengua de treball i l’empra per vehicular les informacions dintre i fora de la comunitat 

educativa. 

La gestió del centre en tots els seus àmbits, la documentació interna i externa (de 

caràcter administratiu i/o acadèmic), i la comunicació oral i escrita amb persones i 

entitats es farà en llengua catalana i, concretament:       

 2.1.- Projecció interna  

Tota la retolació del centre, la documentació administrativa, els instruments de gestió, 

actes, avisos orals i escrits i comunicats als taulers d’anuncis són redactats en llengua 

catalana. Els espais del centre estan retolats en català i anglès.  

2.2.- Projecció externa 

La correspondència oficial, els butlletins i informes, les comunicacions escrites 

dirigides a les mares i pares, les comunicacions orals, els programes i fulletons 

d’activitats i les comunicacions a través del web (estarà actualitzada a partir del 

setembre) i del correu electrònic es fan en llengua catalana.  

3.- ÀMBIT ORGANITZATIU I DE GOVERN INSTITUCIONAL 

En totes les reunions de claustre, cicle o organització de l’equip de mestres s’utilitza la 

llengua catalana. 

3.1.- Funcions i organització de la coordinació lingüística  

Actualment el centre no disposa de cap coordinador/a de llengua, interculturalitat i 

cohesió social donat que som una escola de recent posada en funcionament.  La 

incorporació d'aquesta figura en el centre ens ajudarà en l'assoliment dels següents 

objectius: 

- Vetllar perquè la llengua vehicular de l'escola sigui el català. 
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- Assessorar al claustre i a l’equip directiu en el tractament de les llengües i en 

l’elaboració del projecte curricular del centre, d’acord amb els criteris establerts en 

aquest Projecte Lingüístic. 

- Assessorar al Claustre sobre com portar a la pràctica de forma adequada el 

Projecte Lingüístic i el Pla d’Acollida. 

- Coordinar les activitats que promouen l’ús de la Llengua Catalana, i el respecte i la 

valoració de la diversitat lingüística i cultural. 

- Coordinar activitats amb els professors que imparteixen Llengua Castellana i 

Llengua Anglesa. 

- Coordinar-se amb els assessors de llengua, interculturalitat i cohesió social dels 

SSTT. 

- Coordinar les actuacions curriculars i no curriculars de caire lingüístic que el centre 

realitza per facilitar l’ acollida de l’alumnat nouvingut. 

- Crear, coordinar i actualitzar el fons de documentació (metodologies, materials 

didàctics, TIC...) que potenciïn l’ús del català, la millora didàctica de l’ensenyament 

de la llengua i els aspectes lingüístics de les altres àrees, l’acollida lingüística de 

l’alumnat nouvingut, l’educació intercultural i la cohesió social. 

4.- ÀMBIT PEDAGÒGIC 

4.1.- Mesures organitzatives previstes 

* Per a l'ensenyament de diverses llengües del centre 

 L'ensenyament-aprenentatge de la lectura i l'escriptura es farà, de manera 

sistemàtica i amb caràcter general a l'educació infantil. 

 Promourem la coordinació entre l'educació infantil i la primària pel que fa als 

criteris i la metodologia de l'ensenyament- aprenentatge de la lectoescriptura. 

 En les etapes d’educació infantil i primària es prioritzarà la funcionalitat en l’ús de 

la llengua catalana. 

 En el primer cicle de l'educació primària l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura 

es farà en català. 

 La llengua castellana s'introduirà al primer curs del cicle inicial a nivell oral per 

arribar, al final del mateix cicle, a transferir al castellà els aprenentatges assolits. 

 Tenint en compte el grau de competència comunicativa dels alumnes en llengua 

catalana, els hàbits d'ús d'aquesta llengua i el domini assolit dels mecanismes de 
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lectura i escriptura en català, s'introduirà progressivament l'alumne/a a la llengua 

escrita també en castellà. 

 Els continguts d’estructures lingüístiques comunes es fan en la llengua catalana. 

 Pel que fa a les llengües estrangeres i, a partir d’aquest curs 2008-09, l'alumnat 

ha iniciat l'aprenentatge d'una primera llengua (anglès) a l'educació infantil, 

concretament a P4. Malgrat que en aquests moments la previsió horària per al curs 

vinent encara no està definitivament acabada, intentarem mantenir la dedicació 

d'una hora setmanal especificant prèviament quina serà l'organització de les 

sessions. 

 La programació de l'aprenentatge de l'anglès serà coherent al llarg de tots els 

cicles, assegurarà un aprenentatge cíclic i evitarà repetir els continguts. 

 Durant aquest curs el nostre centre ha començat a impartir blocs de continguts,  

prèviament justificats, de l’àrea de coneixement del medi natural, social i cultural en 

llengua estrangera a partir del primer curs de cicle inicial i tenim previst de poder 

continuar al llarg dels propers cursos. 

 

* Per a l'alumnat nouvingut o d'incorporació tardana 

 L’ acollida d’aquests alumnes i de les seves famílies es fa sempre personalitzada. 

 El centre preveu planificar el recurs d'una aula d'acollida per a l'alumnat nouvingut 

o d'incorporació tardana a partir del tercer curs d'educació primària per tal que se’ls 

faciliti l'aprenentatge de la llengua i l'accés al currículum comú. 

 Es garanteix el procés de socialització dels alumnes partint d’un enfocament 

comunicatiu i aprofitant la diversitat lingüística per afavorir també la seva 

autoestima. 

* Per atendre la diversitat i afavorir el domini de les competències organitzatives 

L’escola Puigventós es defineix com una escola inclusiva i treballa per a ser un centre 

acollidor. Es mostra obert a les necessitats educatives de l’alumnat i avança en el 

tractament de les dificultats d’aprenentatge dels alumnes mitjançant: 

 Adaptacions curriculars, intervenció de dues mestres a l'aula, suport en els grups 

ordinaris, agrupaments flexibles, desdoblaments, atenció en petits grups o de 

manera individualitzada dins o fora de l'aula... 

 L’equip docent coordinarà els aspectes metodològics i amb l'agrupament flexible 

dels/les alumnes buscarà les solucions més oportunes per tal de poder atendre 

adequadament la diversitat d'alumnes. 
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4.2.- Criteris metodològics 

L’ensenyament i aprenentatge de les llengües es planteja des de la perspectiva de 

l’adquisició d’instruments per a la comunicació i l’aprenentatge. 

En ser la llengua parlada un dels elements més importants a l’hora de planificar 

l’ensenyament de la llengua a l’escola i, pel fet de ser un punt de partida 

imprescindible per a l’accés a la llengua escrita, procurem que a les aules hi hagi un 

ambient acollidor, que afavoreixi ja des del parvulari, el desenvolupament de la parla, 

per tal que l’alumne aprengui a expressar-se correctament i amb coherència. 

Partim de la funcionalitat de la llengua tant a nivell oral com escrit i dediquem una 

especial atenció al treball de llengua oral. 

En tot moment tenim present de no dissociar l’activitat lectoescriptora de l’activitat oral 

ni de la resta de les activitats escolars. Sempre que es pot, s’integra aquesta activitat 

en el repertori vital expressiu i comunicatiu de l’alumne/a. 

La mestra té el paper de transmissora del model d’ús de la llengua per a l’alumnat, 

perquè aquest n’ha de tenir un referent clar i sòlid. 

És important tenir en compte la distribució del temps de classe pel treball oral i escrit 

de la llengua. Cal dedicar una part important de la sessió a la pràctica oral i deixar 

l’última part per assolir l’expressió escrita. 

Es procurarà evitar la repetició sistemàtica de continguts. Les adquisicions que 

l’alumne/a ha fet a partir dels ensenyaments/aprenentatges en llengua catalana es van 

transferint a les altres llengües. 

S’atendrà l’especificitat de continguts; quan alguna de les llengües d’aprenentatge 

presenti alguns continguts específics, aquests s’assimilaran per ells mateixos, sense 

possibles referències amb les altres llengües. 

Introduirem  els aprenentatges amb coherència;  no anticiparem els continguts que 

facin referència a la llengua castellana o anglesa abans que siguin tractats en llengua 

catalana. 

El conjunt d’activitats que es programen pretenen afavorir la comprensió i l’expressió 

oral i escrita. Serveixen també per a introduir de manera gradual i progressiva els 

continguts sistemàtics de fonètica, ortografia, lèxic i gramàtica. Aquests aprenentatges 

afavoreixen alhora que l’ús oral i escrit de la llengua sigui cada vegada més ric i 

correcte. 
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Partim de les vivències i les necessitats de l’alumnat per a l’aprenentatge de la l lengua 

incloent tots els seus aspectes. 

Es tindrà cura de dotar les aules i altres espais de referents visuals (estructures 

lingüístiques, normes ortogràfiques, làmines, murals, etc.). 

S’utilitzaran els recursos materials, informàtics i audiovisuals dels que disposi l’escola, 

adaptant-los als continguts procedimentals de la programació. 

S’utilitzarà el llibre de text, llibres de lectura, enciclopèdies i recursos d’internet, com a 

suport escrit de la llengua tot i que el centre té previst, durant els propers anys, dur a 

terme un treball de reflexió sobre la utilització o no del llibre de text. 

La reflexió i la interiorització de normes i criteris sobre la part formal de la llengua, es 

farà sempre a partir de textos i contextos significatius per als/les alumnes. 

4.3.- El Tractament de les llengües 

S’ha previst el tractament en una sola àrea de les llengües oficials a Catalunya – 

català i castellà – a fi d’evitar repeticions i d’afavorir la transferència d’aprenentatges 

entre les llengües. 

La llengua catalana, com a llengua d’aprenentatge i de comunicació, farà les funcions 

de vehicle d’expressió quotidià, assolint en l’escola l’ estatus de llengua usual, és a dir, 

que satisfà totes les necessitats lingüístiques del centre. 

La llengua catalana, com a vehicle d’estructuració de tots els aprenentatges, és també 

la que haurà de facilitar l’aprenentatge de les altres llengües, vetllant sempre perquè 

en el moment de l’ ingrés al centre d’un alumne amb llengua familiar diferent de la 

catalana, s’hi senti acollit i pugui establir estratègies que li facilitin una ràpida 

comunicació en llengua catalana. 

LLENGUA CATALANA 

La llengua catalana és la llengua que s'utilitza com a vehicular i d'aprenentatge tant a 

l'educació infantil com a l'educació primària.  

Totes les àrees s'imparteixen en llengua catalana. Les activitats orals i escrites, 

l'exposició del mestre, la major part del material didàctic, els llibres de text i les 

activitats d'avaluació són en llengua catalana. 

La llengua catalana és el vehicle d'expressió normal a la nostra escola tant en les 

activitats internes com en les de projecció externa. 



Projecte Lingüístic de centre (PLC)           

14 

La llengua catalana és emprada en totes les actuacions administratives del centre. 

L'aprenentatge de la lectoescriptura es fa en català. 

Els continguts i les estructures lingüístiques comunes es treballen a partir de la llengua 

catalana. 

LLENGUA CASTELLANA 

Els alumnes han de conèixer la llengua castellana a nivell oral i escrit de manera que 

la puguin utilitzar en igualtat de condicions que el català i adequadament com a font 

d’informació i vehicle d’expressió. 

El castellà serà la segona llengua de l’escola.  

El procés d'aprenentatge d’aquesta segona llengua s’iniciarà en el 1r nivell de Cicle 

Inicial de forma oral i es  començarà a introduir a nivell escrit progressivament al llarg 

del cicle, en funció de l'assoliment de la competència lectoescriptora, per part de cada 

alumne/a,  en llengua catalana. 

 Dins la classe s’utilitzarà exclusivament el castellà en totes les activitats, tant orals 

com escrites. 

El material didàctic que s'utilitzarà, els llibres de text, les proves... seran en llengua 

castellana. 

LLENGÜES ESTRANGERES: LLENGUA ANGLESA 

 

L'anglès és la llengua que la comunitat educativa hem triat perquè formi part del 

currículum de l’alumnat com a primera llengua estrangera. L’objectiu de l’aprenentatge 

d’aquesta llengua és fer comprendre i expressar missatges senzills dins d’un context. 

L'àrea serà impartida per una mestra especialista en aquesta llengua.                                      

Creiem que l’ensenyament de la llengua estrangera i la seva introducció a Educació 

infantil i Cicle Inicial ha de tenir unes característiques diferents de l’ensenyament a 

cursos superiors per part de l’especialista de llengua estrangera. 

El/la mestre/a ha de tenir una bona competència lingüística – sobretot a nivell oral- ja 

que els alumnes més petits tenen una capacitat d’imitació molt bona i cal oferir-los un 

model el més correcte possible. 
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 L’aprenentatge de la llengua estrangera es basa en l’ús comunicatiu i no en el seu 

estudi formal, per tant, es presentarà sempre dins d’un context que obeeixi els 

interessos dels alumnes i parteixi dels seus coneixements previs. 

El treball de comprensió i expressió oral serà la base de l’aprenentatge de l’anglès a 

primària i, per tant, se li dedicarà la major part del temps de les sessions. 

Al primer cicle de primària s’introduirà la llengua anglesa a nivell oral, donant molta 

importància al component auditiu. Progressivament s'anirà introduint el llenguatge 

escrit primer pel que fa al reconeixement de paraules fins a la lectura de frases més 

complexes. 

Al segon cicle de primària, es seguirà treballant l’expressió i la comprensió oral i 

s’iniciarà l’expressió escrita. 

Al tercer cicle de primària es continuarà amb la mateixa dinàmica que al segon, 

introduint aspectes gramaticals més concrets de la llengua. 

El centre no té previst encara introduir l'aprenentatge d'una segona llengua estrangera 

a Cicle Superior però es mostra sensible i obert a la possibilitat de participar, en un 

futur, en Projectes Educatius Europeus per tal de difondre i donar a conèixer els 

costums i tradicions que ens són pròpies de Catalunya com un element més del 

desenvolupament de la normalització lingüística a l’escola. 

Pensem que la difusió de la nostra realitat i identitat cultural i lingüística vers altres 

pobles europeus millora el desenvolupament del sentiment propi del nostre país i crea 

lligams que podran ser molt útils per al futur desenvolupament de la nostra llengua. 

ESTRUCTURES LINGÜÍSTIQUES COMUNES 

Les estructures comunes s’explicaran en català dins l’àrea de llengua catalana fent 

referència, quan sigui necessari,  a les semblances i diferències entre català i castellà.  

El nombre d’hores de l’assignatura de català, queda incrementat ja que inclou 

l’explicació de les estructures comunes. 

Generalment, les estructures comunes apareixeran en castellà un cop hagin estat 

assolides en català.  

En aquest sentit i, tal com ja hem explicat anteriorment, les/els mestres hauran de tenir 

cura de no repetir continguts en català i castellà i per tant, hauran d’establir una bona 

coordinació entre ells i tenir-ho present  a l’hora de fer les programacions. 
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III.- DISTRIBUCIÓ HORÀRIA 

Distribució de les àrees de llengua al llarg de l’etapa, respectant la seva assignació 

horària global segons l’annex 3 del Decret 142/2007: 

 Llengua i literatura catalana: 420 hores (mínim 140 cicle) 

 Llengua i literatura castellana: 420 hores (mínim 140 cicle) 

 Estructures lingüístiques comunes: 245 hores (mínim cicle inicial 105h, mitjà i 

superior 70h) 

 Llengua estrangera: 420 hores (mínim 140 cicle) 

Cicle Inicial 

 Llengua catalana 140 h. cicle 

 Continguts i estructures lingüístiques comuns 105 h. cicle 

 TOTAL 245 h. cicle 

 Llengua castellana 140 h. cicle 

 TOTAL 140 h. cicle 

 Llengua anglesa 140 h. cicle 

 TOTAL 140 h. Cicle 

Cicle Mitjà 

 Llengua catalana 140 h. cicle 

 Continguts i estructures lingüístiques comuns 70 h. cicle 

 TOTAL 210 h. cicle 

 Llengua castellana 140 h. cicle 

 TOTAL 140 h. cicle 

 Llengua anglesa 140 h. cicle 

 TOTAL 140h. Cicle 

Cicle Superior 

 Llengua catalana 140 h. cicle 

 Continguts i estructures lingüístiques comuns 70 h. cicle 

 TOTAL 210 h. cicle 

 Llengua castellana 140h. cicle 

 TOTAL 140 h. cicle 
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 Llengua anglesa 140 h. cicle 

 TOTAL 140h cicle 

1.- DISTRIBUCIÓ DE LES SESSIONS DE CLASSE 

Tenint en compte la distribució horària que marca la normativa vigent i les hores de 

lliure disposició del centre, el nombre de sessions a realitzar per cada una de les 

assignatures de les diferents llengües serà: 

 

  
Hores per 

curs 

Estructures 

lingüístiques 

comunes 

Horari lliure 

disposició 

Blocs de 

continguts 
Totals 

Llengua catalana      

1r curs (CI) 70/ 2h setmana 50/ 1,5h setmana   120 

2n curs (CI) 70/ 2h setmana 55/ 1,5h setmana   125 

3r curs (CM) 70/ 2h setmana 35/ 1h setmana   105 

4t curs (CM) 70/ 2h setmana 35/ 1h setmana   105 

5è curs (CS) 70/ 2h setmana 35/ 1h setmana   105 

6è curs (CS) 70/ 2h setmana 35/ 1h setmana   105 

Total 420 245   665 

Llengua 

castellana 
     

1r curs (CI) 70/ 2h setmana    70 

2n curs (CI) 70/ 2h setmana    70 

3r curs (CM) 70/ 2h setmana    70 

4t curs (CM) 70/ 2h setmana    70 

5è curs (CS) 70/ 2h setmana    70 

6è curs (CS) 70/ 2h setmana    70 

        Total 420    420 

Primera llengua 

estrangera 
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1r curs (CI) 70/ 2h setmana    70 

2n curs (CI) 70/ 2h setmana    70 

3r curs (CM) 70/ 2h setmana    70 

4t curs (CM) 70/ 2h setmana    70 

5è curs (CS) 70/ 2h setmana    70 

6è curs (CS) 70/ 2h setmana    70 

        Total 420    420 

 

COMPENSACIÓ de les 245 h d’estructures lingüístiques comunes: 

El nostre centre ha previst impartir continguts d’altres àrees no lingüístiques en llengua 

castellana. 

Així doncs, la distribució de les hores entre els cicles de l’etapa respectant la seva 

assignació horària global quedarà de la següent manera: 

 C.Inicial: hores. Àrees: 35 hores d’Educació artística 

 C.Mitjà:  hores. Àrees:  70 hores d’Educació física 

 C.Superior: hores. Àrees: 70 hores d’Educació artística i 70 hores      

d’Educació Física. 

 Total Etapa: 245 h. 

IV.-DIFUSIÓ DEL PLC 

 El Consell Escolar vetllarà perquè cada una de les famílies noves del centre conegui 

i comparteixi els principis del PLC. 
 

 La direcció del centre vetllarà perquè cada un dels docents que s’incorporin al 

centre conegui i comparteixi els principis del PLC. 
 

 La direcció del centre vetllarà perquè cada una de les persones que tenen contacte 
amb el centre conegui i comparteixi els principis del PLC. 

 

 Els principis del PLC seran revisats i concretats cada any en el Pla Anual de centre.  

V.- INDICADORS D'AVALUACIÓ 

Hem previst les següents revisions periòdiques del projecte: 

1. Claustre de professors: a l’ inici i al final del curs escolar. 
2. Equip directiu: en l’elaboració del projecte inclòs al Pla anual d’inici de curs i 
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al final de curs dins la Memòria anual. 

3. El Consell Escolar: quan aprovi el PEC i el Pla anual. 
 

Per valorar el nivell de català i de castellà assolit pels alumnes es recollirà la informació 

de:  

4. Els mestres tutors de les aules d’ EI i EP. 
5. Reunions de cicle. 

6. Sessions d’avaluació. 
7. Resultats de les proves de competències. 
8. Resultats de les proves d’avaluació interna  de lectura a EI 

 

El nivell de llengua anglesa assolit pels alumnes serà valorat per: 

1. El mestre especialista. 

2. Reunions de cicle. 
3. Sessions d’avaluació. 

 

 En el Pla Anual del proper curs especificarem els objectius del projecte lingüístic 
que ens marcarem com a prioritaris per treballar; aquests objectius els podrem 
avaluar en finalitzar el curs i recollir-ne les dades obtingudes en la memòria del 

centre. 
 

 Aquestes dades avaluatives s’hauran de tenir en compte per a planificar les 

actuacions de cada curs. 

VII.- CALENDARI DE REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ 

Aquest Projecte tindrà vigència per un curs acadèmic i s’actualitzarà puntualment cada 

cop que hi hagi una modificació significativa. 

Per tal de disposar de les dades actualitzades relatives a l’ús de la llengua catalana i la 

seva evolució, el proper curs s'elaborarà una enquesta d’usos lingüístics que 

s'administrarà a tota la comunitat educativa per tal d'efectuar-ne posteriorment el 

barem. 

 

 

VIII.- DOCUMENTS CONSULTATS 

1.- Conclusions del Consell Assessor de la Llengua a l’Escola. Coneixement i ús de la 
llengua. Caixa d’Eines número 2 + CD:  

http://www.xtec.cat/lic/intro/documenta/caixaeines2.pdf  

2.- Espai LIC: centre acollidor:  
http://www.xtec.net/lic/centre/index.htm 

3.- Pla per a la llengua i la cohesió social. Departament d’Educació 

http://www.xtec.cat/lic/intro/documenta/caixaeines2.pdf
http://www.xtec.net/lic/centre/index.htm
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http://www.xtec.cat/lic/documents.htm 

4.- Aplicatiu pe elaborar el PLC.  

 
5.- PUJOLÀS, P. Aprendre junts alumnes diferents. Vic: Eumo, 2002. 

 

XIX.- MARC NORMATIU 

1.- Decrets d’ordenació curricular de primària i secundària.  (Decret 
142/2007 i Decret 143/2007) 

1.- Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments de l’educació primària 

3.- Article 4.4 del Decret 142/2007, de 26 de juny, d' ordenació dels 
ensenyaments de l' educació primària 

"Tots els centres han d' elaborar, com a part del PEC, un PL, que ha de ser autoritzat 

pel DE, en el qual s' adaptaran els principis generals i la normativa a la realitat 

sociolingüística de l' entorn". 

4.- L’ Ordre EDU 221/2007, de 29 de juny, per la qual,s' estableixen els principis 
generals que s' han de tenir en compte per a l' aplicació e l' article 4.4 del Decret 
142/2007 

Art. 1: principis generals dels PLC 

Art. 2: autorització inspector/a del centre. 

DT: 2007-2008 addenda per adequar la distribució horària de les àrees lingüístiques 

del CI. 

5.- L’Ordre EDU/134/2008, de 20 de març, modifica la DT i amplia el termini fins 

el 30 de juny per formular i autoritzar el PLC. 

 

6.- RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2007, per la qual s’aproven les instruccions 
per a l’organització i el funcionament dels centres educatius públics 
d’educació infantil i primària i d’educació especial per al curs 2007-2008.  
 

7.- Resolució de 15 de novembre de 2007, per la qual s’aproven les 

instruccions per formalitzar els documents de l’avaluació a primària i a 

secundària dels curs 2007-2008.  

8.- Estatut de Catalunya 

 

9.- Llei de política lingüística - 1/1998, de 7 de gener 


