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PREÀMBUL 
 
El document que presentem és el resultat de l’actualització del PLC que durant 
el curso 2007-2008 s’ha anat realitzant al nostre centre i és al llarg del  2008-
2009 quan definitivament el tenim elaborat. 
 
En el 2007-2008 es tractava d’un document encara en fase de revisió. Els 
terminis fixats per l’administració van ser modificats i l’aplicatiu del Departament 
d’Educació va presentar moltes dificultats a l’hora de facilitar l’elaboració del 
projecte. Per aquests motius s’ha endarrerit la seva elaboració, la revisió pel 
professorat del centre i l’aprovació pel claustre i el consell escolar. Aspectes 
que es duran a terme aquest curs. 
 
Per la realització del document s’han tingut en compte bàsicament: el decret 
142/2007, les instruccions d’inici de curs, i l’aplicatiu per l’elaboració del PLC 
facilitat pel Departament d’Ensenyament. 
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0. INTRODUCCIÓ 
 
0.1. Precedents 

 
 L'escola Coves d'en Cimany neix durant el curs 1976-77 amb una clara i 
decidida voluntat  d'oferir un ensenyament públic i de qualitat al barri. L'equip 
de mestres vol donar als seus alumnes, majoritàriament fills de població 
immigrada, el màxim de recursos possibles per a poder-se integrar i obrir camí 
en la societat. "Els  alumnes han de conèixer i fer-se seus la realitat viva i 
l'idioma del seu país, Catalunya. Així com els nois quan surtin de l'escola tenen 
dret de saber coses i dominar tècniques per analitzar la realitat, també tenen 
dret a conèixer profundament la llengua catalana, que és un instrument més, 
però importantíssim, per viure plenament al país, i poder accedir a la 
cultura.(Annex 6: "Opció d'escola catalana", abril 81) 
 
Des de l'inici de l'escola els programes estan presents en base a un 
coneixement profund de Catalunya. Les sortides i excursions així com les 
festes populars que es celebren a l'escola en són un bon exemple.  
 
Des del curs 1977-78 es va  disposar d'un professor de català que assegurava 
l’ensenyament progressiu  del català, dinamitzava, i donava a conèixer la 
cultura del nostre país.  
 
Durant el curs 1980-81 i després d'una experiència de quatre anys fent  
ensenyament del català progressiu es pren l'opció de definir-se com escola 
catalana, amb "una decidida voluntat d'integració de tots els programes i 
activitats escolars dins de la realitat del nostre país, Catalunya, i amb una 
tendència el més accelerada possible d'anar cap a la catalanització de la vida 
escolar".  
Les dificultats en aquell moment eren: 

- La manca d'ambient català al carrer i als mitjans de comunicació. (En el 
barri   l'ús del català és molt restringit) 
- La inexistència de parvulari en el centre i d'escoles bressol en el 
barri.(Molts nens senten parlar català per primera vegada en arribar a 
l'EGB). 
- Al no disposar al centre de Parvulari, els alumnes s’incorporaven a 1er. 
d’EGB sense cap coneixement de la llengua catalana. 

 
El projecte inicial de funcionament com escola catalana es concreta en els 
següents apartats: 
Matriculació: Afavorir la barreja lingüística buscant l'entrada de nens i nenes de 
parla catalana. 
Alumnes: Oferir als alumnes de parla catalana la possibilitat de dominar la seva 
pròpia llengua,  partint del nivell corresponent i per als de 1r fer l'aprenentatge 
de la lectura i l’escriptura en català. 
Mestres: Exigència del català parlat i exigència del reciclatge  per arribar 
progressivament al seu domini tant a nivell oral com escrit. 
Pares: Campanya permanent perquè donin suport actiu a la tasca 
catalanitzadora dels seus fills. 
Vida d'escola: Tramesa dels documents  a Madrid i als pares en català i 
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castellà. Rètols i cartells en català: Actes col·lectius en català. 
Festes populars: Fomentar-les, tot adaptant-les a la realitat del alumnes. 
Àrea de llengua catalana: a càrrec del tutor de cada curs. 
Activitat docent: Es fomenta l'ús del català en la vida de la classe; la tria dels 
llibres, tant de d'imaginació com de consulta (llibres de text en català per als 
alumnes de parla catalana), i la transmissió de continguts (a partir de 4t un 
tema i a partir de 7è una assignatura, socials o naturals). 
 
En el curs 1982-83  s'inicien simultàniament dos fets prou importants i 
significatius per a la catalanització de l'escola: el bilingüisme  i la immersió 
lingüística. 
Es comença a fer bilingüisme, aprofitant la matrícula de tres alumnes 
catalano-parlants a 1r, una opció de catalanització amb la intenció d'arribar a la 
immersió lingüística quan a l'escola es tingués parvulari. 
 
En el curs 82-83 s'estrena nou edifici, la qual cosa comporta l'engrandiment de 
l'escola (es passa d'una línia a dues línies) i la creació del parvulari. Això darrer 
possibilita la posada en marxa del programa d'immersió lingüística en el 
centre, començant amb els nous alumnes de P4 i P5, que progressivament es 
farà extensiu a tota l’EGB. Per dur a terme el PIL l’escola va rebre 
assessorament i formació del SEDEC. 
 
 
0.2. SITUACIÓ ACTUAL 
 
Des del curs 82-83  es fa extensiu a la nostra escola l’aplicació del Programa 
d’Immersió Lingüística, i l’any 91-92 es realitza una revisió del PIL.  
L’elaboració d’un nou PLC sorgeix de la necessitat d’ajustar la nova realitat 
lingüística i de comunicació de l’alumnat tenint en compte que, actualment, ens 
movem en un marc d’escola plurilingüe. 
Cal assenyalar, també, que la nostra escola rep, no només alumnat nouvingut, 
sinó que, en menor grau, també assumeix matrícula d’alumnat del nostre propi 
sistema educatiu amb moltes necessitats educatives i socials. Aquesta realitat 
ens ha fet incorporar noves propostes didàctiques, nous contextos i noves 
activitats lingüístiques per a millorar el tractament general de les llengües que 
no estaven recollides en l’anterior PLC. 
L’elaboració d’aquest projecte ha seguit els preceptes vigents recollits en el 
D.O.G., el B.O.E i les instruccions de principi de curs. 
 
Entre els aspectes que configuren la nostra realitat actual cal destacar: 
- El manteniment d’un entorn on la presència i l’ús de la llengua catalana és 

molt reduït (pràcticament inexistent). 
- La incorporació de famílies i alumnat al centre procedents de la immigració 

d’altres països. 
- La presència a les aules d’alumnat amb diferents llengües maternes. La 

composició socio-lingüística ha passat de ser bilingüe a plurilingüe. 
- La mobilitat de l’alumnat al llarg de l’escolaritat. Altes i baixes que es 

produeixen en diferents moments del curs escolar i en tots els cicles. 
- L’elevat nombre d’alumnes en situacions de risc social. 
- La mobilitat del professorat. L’aplicació de la sisena hora  ha comportat un 
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increment considerable de la plantilla de mestres al centre. 
Davant d’aquests canvis en l’alumnat, en les famílies, i en el professorat del 
centre, així com les modificacions que comporta en la resposta educativa del 
centre pel tractament de la llengua, realitzem una revisió i actualització del PLC 
durant el curs 2007-2008 i 2008-2009. 
 
 

1. CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC  
 
1.1. Entorn 
 
El barri on està ubicat el centre i, per tant l'entorn escolar, està configurat 
gairebé íntegrament per ciutadans de parla castellana, descendents de les 
onades migratòries dels anys 60 i 70. Actualment cal afegir a aquest col·lectiu 
la recent immigració de procedència majoritàriament de l’Amèrica Llatina, però 
també de països de l’Europa de l’est i el Magreeb. En general són grups en els 
quals la penetració del català és escassa o nul·la. Això posa de manifest que al 
marge de l'horari escolar, els nostres alumnes no tenen la possibilitat 
d'experimentar la llengua apresa.  
 
L'oferta cultural i recreativa del barri ha anat augmentant paulatinament. Les 
ofertes tant públiques com privades estan permetent l'aparició de grups d'esplai 
i esportius, i ludoteques. Cal remarcar el gran impuls cultural que ha comportat 
l’obertura de la biblioteca “Juan Marsé”. De tota manera encara hi ha moltes 
necessitats que caldria cobrir (expressions artístiques, agrupacions de foment 
de la cultura i tradicions catalanes, etc). 
 
 
1.2. Alumnes 
 
A partir de les enquestes passades al centre durant el curs 2006-2007, 
constatem que la realitat lingüística dels alumnes de la nostra escola 
s’aproxima molt als següents índexs: 
 
- Del total d’alumnes del centre, menys del 15% tenen com a llengua habitual 

de relació en l’àmbit familiar el català. Aquests alumnes en el seu entorn 
familiar són bilingües majoritàriament, utilitzant també la llengua castellana.  

 

- Aproximadament el 75% d’alumnes del centre només utilitzen el castellà 
com a llengua de relació familiar.  Aquest col·lectiu està format per alumnes 
nascuts a Catalunya i alumnes procedents de l’Amèrica Llatina. 

 
- Al voltant del 10% de l’alumnat tenen altres llengües familiars, com l’àrab, el 

romanès, l’ urdú,....  
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Gràfic 1 
 

  
 
Com podem veure en el gràfic 1, es manté majoritària com a llengua familiar 
dels nostres alumnes la llengua castellana.  En els darrers anys la incorporació 
d’alumnat nouvingut, procedent de la immigració de diferents països, ha 
comportat canvis significatius respecte a la composició de l’alumnat del centre: 
 
- s’ha incrementat el nombre d’alumnes castellano-parlants de forma 

considerable, ja que la major part dels nouvinguts són sud-americans 
(Equador i Bolívia). 

 
- la realitat lingüística de la nostra escola és ara plurilingüe, tenim alumnes 

que en el seu entorn familiar parlen altres llengües que no són ni català, ni 
castellà (urdú, armeni, romanès, àrab). 

 
Al gràfic 2 podeu veure la  distribució de l’alumnat nouvinguts del centre 
respecte a les seves llengües familiars. 
 

 

CATALÀ

CASTELLÀ

ALTRES

ÀRAB

CAST.
LLATINOAMÈRICA

ROMANÈS

ALTRES
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El coneixement que els nostres alumnes tenen de la llengua catalana en arribar 
a la nostra escola és molt reduït, i en alguns casos inexistent. Últimament en 
les matriculacions de P-3 hem pogut constatar un increment d’alumnes 
procedents de la llar d’infants, els quals s’han iniciat ja en el coneixement del 
català. 
Partim de la necessitat d’educar i formar l’alumnat per poder viure en societat. 
Per això la nostra feina serà treballar per una integració educativa, social i 
cultural de tot l’alumnat amb un gran respecte per tota la diversitat que 
presenta. 
Posarem èmfasi a prioritzar l’ensenyament en llengua catalana perquè pensem 
que és una de les eines que fa possible una bona relació amb la societat i, a la 
vegada, és una estratègia, per tal de facilitar una bona cohesió social. 
Atès que el nostre centre acull una població infantil amb una situació socio-
econòmica bastant deprimida i que això suposa carta marginació social, les 
actuacions que es duen a terme a l’aula ordinària i a l’aula d’acollida 
s’enfocaran usant la llengua catalana com a llengua d’aprenentatge, de 
comunicació i de potenciació de tots aquells aspectes que facilitin una bona 
cohesió social. 
Cal considerar que el nivell de la llengua catalana de l’alumnat, en general, és 
molt baix, tant a nivell de comprensió com d’expressió oral i escrita. Pretenem 
que el català sigui el vehicle d’integració dins d’una societat catalana, 
plurilingüe, plural i no discriminatòria. Volem afavorir que els alumnes amb 
menys possibilitats i recursos, tant socioeconòmics com lingüístics tinguin 
l’oportunitat de no caure en una exclusió social o cultural. El nostre objectiu és 
cohesionar socialment els alumnes, tant a partir de la llengua com del treball 
d’hàbits relacionals i d’educació emocional. 
 
  
 
1.3. Famílies 
 
La majoria de les famílies parlen a casa en castellà, tal i com es desprèn de 
l'enquesta feta als alumnes. D'aquestes famílies alguns pares i mares són 
capaços de mantenir una conversa en català. 
 
Tot i el seu origen lingüístic, molts dels pares i mares de l'escola, entenen el 
català a nivell bàsic tant oralment com per escrit, per la qual cosa tant les 
reunions com les comunicacions escrites des de fa anys es fan sempre en 
català, tenint una especial atenció en aquells casos d'immigrants acabats 
d'arribar que encara tenen dificultats. 
 
La diversitat cultural de les famílies és ara molt complexa, diferents 
procedències, llengües, cultures, costums... per tant l’escola ha de 
desenvolupar eines i estratègies per acollir tota aquesta diversitat. 
 
L’elevat nombre de famílies en situació de risc social també comporta per 
l’escola dissenyar actuacions específiques per atendre-les adequadament. 
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1.4. Professorat 
 
Tots els professors del centre tenen la titulació necessària per a donar classes 
de i en català. La llengua de relació entre tot el professorat del centre és, 
majoritàriament, el català. Per un acord establert al centre, des de l’inici de 
l’aplicació del PIL  anterior, són els propis tutors els que imparteixen les classes 
de llengua catalana, i, només en casos excepcionals, es pot donar el cas que, 
per organització, ho hagi fer un altre professional. 
 
El centre per la seva condició de CAEP té una dotació important de professorat, 
i, a més, aquesta plantilla s’ha vist incrementada amb l’aplicació de la sisena 
hora a Primària. Això comporta que el centre hagi d’estar revisant l’ús de la 
llengua i les estratègies metodològiques i didàctiques del procés 
d’ensenyament i aprenentatge , i en faci difusió entre el nou professorat. 
Aquest professorat d’acord amb l’aplicació de la llei, ha de tenir la capacitació i 
el coneixement per a l’ensenyament d’aquesta llengua. 
 
1.5. Personal no docent 
 
El personal no docent del centre el formen: la conserge, els monitors de 
menjador, el personal de cuina, i el servei de neteja. En aquest col·lectiu la 
llengua d’ús no sempre és el català, moltes vegades s’usa el castellà. 
Cal també fer esment als monitors d’activitats que es fan en el centre. Totes les 
activitats organitzades per l’AMPA i l’activitat d’@noe. 
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ÀMBIT PEDAGÒGIC  
 
2.- La llengua catalana, llengua vehicular i d’aprenentatge 
 
2.1. La llengua catalana vehicle de comunicació i de convivència 
 

 El català és la llengua d’ús en totes les activitats d’ensenyament – 
aprenentatge i s’utilitzarà en qualsevol de les activitats acadèmiques 
que es realitzin dins i fora de l’escola. 

 

 Donat que en l’entorn familiar i social la llengua catalana no és la 
predominant, l’escola s’ha de convertir en el context de referència 
perquè l’alumnat pugui esdevenir competent en aquesta llengua. 

 

 El català no ha de quedar limitat, exclusivament, a les activitats 
curriculars. Cal dinamitzar el seu ús en tots els àmbits de convivència i 
de comunicació quotidiana. S’evitarà consolidar el diàleg bilingüe 
perquè no afavoreix, en absolut, el procés d’aprenentatge de la llengua 
catalana. 

 

 Els mestres s’han d’adreçar sempre als alumnes en català i esperar la 
mateixa resposta de l’alumnat sempre que les circumstàncies ho 
permetin (alumnat nouvingut). 

 

 Quan l’alumne no utilitzi el català, se’l convidarà a canviar d’idioma i se 
l’ajudarà, si convé, a trobar les paraules adequades. 

 

 El professorat del centre ha de conèixer i utilitzar la llengua catalana en 
la seva tasca docent, tant en les activitats curriculars com en els espais 
no curriculars (esbarjo, menjador, sortides, etc) 

 

 El centre serà, també, l’espai on l’alumnat adquireixi un coneixement del 
país en els aspectes històrics i culturals, fomentant un sentiment 
d’estimació, relació amb l’entorn i la participació en la societat que 
viuen. 

 

 El centre vetllarà perquè en acabar l’educació primària l’alumnat conegui 
i utilitzi la llengua catalana, tant oralment com per escrit. 

 
 
2.2 L’aprenentatge / ensenyament de la llengua catalana 
 

 El català és la llengua d’ensenyament – aprenentatge i de relació regular 
en tots els àmbits interns i externs del centre i, en especial, en les 
activitats en l’alumnat. 

 

 L’aprenentatge de la lectura i l’escriptura es farà en llengua catalana, 
atès que és aquesta la que s’utilitza com a llengua vehicular i 
d’aprenentatge. 
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 Totes les àrees s’impartiran en llengua catalana, a excepció de les àrees 
de llengua castellana i llengua anglesa. 

 

 Les estructures comunes entre el català i el castellà es treballaran primer 
en català. 

 

 Atès que la llengua s’aprèn més efectivament quan s’usa en contextos 
funcionals i significatius, l’ensenyament de totes les llengües del centre 
tindrà un enfocament comunicatiu. Més que una àrea d’estudi, la llengua 
és un vehicle de comunicació per fer coses amb els altres. En 
conseqüència es vetllarà perquè l’aprenentatge de les llengües i, en 
concret, del català, tinguin un enfocament significatiu i funcional. 

 

 Amb l’enfocament comunicatiu, les quatre habilitats lingüístiques 
bàsiques es treballaran de manera integrada. La llengua oral i la llengua 
escrita rebran un tractament integrat i no aïllat. Igualment es vetllarà 
perquè l’alumnat participi en una diversitat de dinàmiques grupals que 
faciliti el procés d’aprenentatge de les llengües. 

 

 Les competències audiovisuals i de tractament de la informació digital 
són competències bàsiques molt lligades amb la competència 
comunicativa. Moltes activitats comunicatives parteixen o incorporen la 
utilització de mitjans audiovisuals. Per tant, cal vetllar perquè la utilització 
d’aquestes eines contribueixi al desenvolupament de la llengua catalana 
en concret i de la competència comunicativa en general, especialment 
tenint en compte l’aspecte de motivació que suposen per l’alumnat. 

 
2.2.1. La immersió lingüística  
 

 En el nostre context sociolingüístic en què, quan arriben a l’escola, bona 
part de l’alumnat desconeix la llengua catalana i, en alguns casos, també 
la castellana, s’implementaran les estratègies i metodologies del 
programa d‘immersió lingüística en llengua catalana amb la finalitat de 
potenciar-ne l’aprenentatge. 

 

 El programa d’immersió en llengua catalana tindrà en compte la llengua 
de l’alumnat i l’ensenyament de la llengua castellana. 

 

 S’adaptaran els horaris a les característiques del programa, tenint en 
compte el nombre d’hores de les àrees lingüístiques que s’han d’impartir 
al llarg de l’etapa. 
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2.2.2. La llengua oral 
 

 La competència oral facilita, a través del intercanvi amb els altres, 
elaborar i expressar idees i opinions i sentiments, és a dir, la construcció 
del propi pensament. Cal considerar-la en totes les seves dimensions, la 
de la interacció, la de l’escolta i la producció, i la de la mediació, en gran 
grup o en grups més petits, atenent tant els aspectes verbals com els no 
verbals i la possibilitat d’utilitzar diferents mitjans. 

 

 El centre prioritzarà la llengua oral en tots els seus registres. Cal 
aprendre a parlar, escoltar i exposar, i dialogar per aprendre. 

 

 Es treballarà la llengua oral en tots els cicles i s’utilitzaran les diverses 
modalitats de textos, tant a l’àrea de llengua com a la resta d’àrees. 
 
          (veure annex)      

 
2.2.3. La llengua escrita 
 

 A Infantil s’iniciarà com a instrument de comunicació i com a eina per a 
representar la realitat. Aquest ensenyament / aprenentatge es basarà 
en un enfocament constructivista on la intervenció de la mestra serà 
molt ajustada al moment maduratiu de l’alumne. 

 

 L’aprenentatge de la lectoescriptura, s’iniciarà a educació infantil i es 
consolidarà al cicle inicial. 

 

 L’ensenyament de la lectura i l’escriptura és un procés que s’abordarà 
des de totes les àrees del currículum. 

 

 Les activitats de lectura i escriptura hauran de tenir uns objectius clars 
que es  comparteixin amb l’alumnat. 

 

 La lectura i l’escriptura hauran d’estar seqüenciades al llarg de la 
primària en funció del procés d’ensenyament/aprenentatge. 

 

 Per les activitats de lectura i escriptura s’establiran mecanismes de 
revisió per a millorar cadascuna de les dues habilitats. 

            
 
2.2.4. Relació llengua oral  i llengua escrita 
 

 S’ha de partir d’un plantejament integrat de les quatre habilitats compartit 
amb tot el professorat. 

 

 Es faran activitats en què la relació de la llengua oral i la llengua escrita 
hi siguin inherents: lectura expressiva, teatre llegit, representacions 
teatrals, ... 

 

 Hi haurà una gradació pel que fa a la dificultat de les activitats. 
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2.2.5. La llengua en les diverses àrees 
 

 L’aprenentatge de la llengua és responsabilitat del professorat de totes 
les àrees. 

 

 Totes les àrees, excepte la de llengua castellana i l’anglès, es faran en 
català. 

 

 És responsabilitat de tot l’equip docent usar metodologies que estimulin 
l’expressió oral i escrita, utilitzant els suports didàctics en català que 
siguin necessaris. 

 

 Caldrà establir mecanismes adequats de seguiment i d’avaluació. 
 
 
2.2.6. Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua 
vehicular 
 

 El centre disposarà d’un pla d’acollida, entès com el conjunt d’actuacions 
i mesures organitzatives i curriculars que es posen en marxa per tal de 
facilitar la incorporació de l’alumnat nouvingut. 

 

 Cal tenir establerts mecanismes d’avaluació dels objectius del pla i de la 
seva actualització en funció dels canvis que es puguin produir en el 
centre. 

 

 L’alumnat nouvingut s’incorporarà a l’aula d’acollida amb els següents 
objectius: 
a) Iniciar l’aprenentatge de la llengua catalana com a llengua vehicular i 

d’integració social. 
b) Afavorir una acollida lingüística i emocional, complementària a la de 

l’aula ordinària. 
c) Treballar en petit grup per tal d’afavorir l’ús de la llengua i recolzar 

aspectes comunicatius i d’aprenentatge que es treballin a l’aula 
ordinària. 

 

 L’estada a l’aula d’acollida serà temporal i l’objectiu serà assolir el nivell 
d’usuari bàsic de la llengua catalana (A-2) en un periode aproximat de 2 
anys. 

 

 Els nivells d’assoliment del domini de la llengua es basaran en els 
establerts en el Marc Comú Europeu per l’aprenentatge de les llengües. 

 

 L’aula d’acollida ha de permetre una atenció personalitzada i d’ajuda a 
les necessitats específiques de l’alumne, tant de tipus efectiu com de 
descoberta i integració al nou país i al centre. 

 

 Caldrà elaborar les adaptacions necessàries del currículum: PII (plans 
individuals intensius) 
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 Si l’alumnat nouvingut desconeix les dues llengües oficials del sistema 
educatiu de Catalunya, caldrà aplicar estratègies i mesures 
organitzatives per tal d’aconseguir que rebi una atenció lingüística 
personalitzada que li permeti l’accés, en les millors condicions 
possibles, al currículum ordinari. 

 

 L’alumnat procedent de països de llengües no romàniques necessitarà 
més suport i serà prioritari l’elaboració d’un PII.  

 

 Amb l’alumnat sud-americà de parla hispànica, el coneixement d’una de 
les llengües oficials i la seva proximitat amb el català, permetrà facilitar 
els aprenentatges i la comunicació. L’ús del català com a llengua de 
comunicació i aprenentatge ha de ser des de l’inici de la incorporació en 
el centre. 

 
 
2.2.7.Atenció a la diversitat 
 

 El centre definirà com organitza l’atenció a la diversitat en funció de les 
necessitats i ritmes d’aprenentatge de l’alumnat. 

 

 Al cicle Infantil se centrarà, fonamentalment, a reforçar la llengua oral. 
 

 Al cicle inicial es reforçarà l’assoliment de la lectura i l’escriptura. 
 

 El desenvolupament de la comprensió lectora i l’expressió oral i escrita 
en la resta de cicles i nivells. 

 

 S’establirà  una organització per tal d’assolir aquests objectius que fan 
referència a aspectes organitzatius, curriculars i pedagògics. 

 

 El centre treballarà amb col·laboració amb els serveis educatius. 
 

 Caldrà definir un sistema d’avaluació periòdica per a poder anar 
adequant la realitat canviant del centre. 

 
2.2.8 Materials didàctics 
 

 Els materials didàctics per l’aprenentatge- ensenyament de la llengua 
catalana es triaran aplicant criteris clars i coherents. 

 

 S’entendrà com a material didàctic tots aquells  recursos que podran 
servir per crear situacions d’aprenentatge. 

 

 S’unificaran criteris, els quals seran compartits per la selecció de llibres, 
en l’adaptació i/o creació de materials didàctics per atendre la diversitat i 
en l’ús de materials complementaris (diccionaris, audiovisuals, ...) 
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2.2.9. Diversitat lingüística del centre i de la societat en el currículum 
 

 Es valorarà tot el bagatge lingüístic que aporta  l’alumnat al centre. 
 

 En el currículum es procurar treballar aspectes culturals dels diferents 
països de l’alumnat de l’escola. 

 

 Totes les activitats referents als aspectes lingüístics i culturals de 
l’alumnat seran consensuades per tot l’equip docent. 

 
2.2.9 Català i llengües d’origen 
 

 El centre reconeixerà i valorarà la llengua d’origen de l’alumnat. 
 

 L’equip docent ha de disposar d’informació de les llengües d’origen i 
tenir present la interdependència lingüística entre elles i les llengües del 
currícculum. 

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

 Es potenciaran totes les activitats facilitadores d’ús de la llengua 
catalana. 

 Entre les activitats en funcionament, cal destacar la celebració de la 
diada de Sant Jordi i la revista trimestral. 

          (veure annex)  
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3. La llengua castellana. Aprenentatge / ensenyament 
 

 La llengua castellana s’introdueix, oralment, al cicle inicial  a primer de 
primària. A educació infantil s’utilitzarà només el català. 

 

 Caldrà tenir en compte la realitat sociolingüística de l’alumnat, la qual 
cosa pot suposar retardar per un temps el contacte més sistemàtic amb 
aquesta llengua. 

 

 Hi ha d’haver una continuïtat i coherència metodològica entre el que es 
fa en català i el que es fa en castellà per tal d’assegurar que els 
continguts de les dues llengües s’introdueixin primer en català i, un cop 
assegurats, treballar-los en castellà. 

 

 Es treballarà habitualment la competència oral en tots els cicles utilitzant 
diverses modalitats de textos i registres de la llengua. 

 

 L’objectiu de la llengua escrita serà aconseguir formar lectors i escriptors  
competents. Es planificaran les activitats tenint en compte les 
necessitats de l’alumnat i es farà sempre coordinadament amb l’àrea de 
català per tal d’aprofitar-ne les transferències. 

 

 Amb l’alumnat nouvingut, primer, caldrà assegurar un nivell bàsic de 
llengua catalana, la qual cosa fa, que si fos necessari, es retardaria 
l’inici de l’aprenentatge del castellà. 

 

 El centre procurarà, sempre que sigui possible, que el professorat de 
llengua castellana no sigui el mateix tutor per tal que l’alumnat pugui 
diferenciar el context propi de cada una de les llengües. 

 

 La distribució d’hores en l’aprenentatge de la llengua castellana serà la 
que prescriu el Departament d’Educació. 

 

 Caldrà elaborar adequacions curriculars que permetin atendre la 
diversitat de l’alumnat. 
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4. Altres llengües 
 
4.1. La llengua anglesa 
 

 L’aprenentatge de la llengua anglesa s’iniciarà, oralment, en el cicle 
inicial. 

 

 El centre assegurarà una distribució coherent i progressiva del 
currículum, creant contextos d’ús de la llengua i facilitant agrupaments 
de diversa tipologia. 

 

 Hi haurà un enfocament comunicatiu de l’ensenyament de l’anglès amb 
una coordinació entre el professorat de llengua anglesa. 

 

 Periòdicament es revisaran els llibres de text i els materials didàctics que 
es fan servir amb l’alumnat. 

 

 Caldrà elaborar adequacions curriculars que permetin atendre la 
diversitat de l’alumnat. 

 

 El centre contemplarà l’exempció de la llengua anglesa en els casos 
especials que determini l’equip docent. 

 

 Amb l’alumnat nouvingut, primer, caldrà assegurar un nivell bàsic de la 
llengua catalana,la qual cosa implica, que si fos necessari, es retardaria 
l’inici de l’aprenentatge de l’anglès. 

 

 Per la tipologia de l’alumnat del centre no es considera oportú impartir 
blocs de contingut d’altres àrees en anglès. 

 
 
4.2. Llengües complementàries procedents de la immigració 
 

 Caldrà fer un ús simbòlic d’aquestes llengües i utilitzar-les per treballar la 
dimensió plurilingüe i intercultural del currículum. 

 

 Obtenir la informació lingüística de les diverses les llengües del alumnes 
del centre per tal d’entendre millor les dificultats que es poden donar en 
l’aprenentatge del català. 
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5. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 
 
5.1. Organització dels usos lingüístics 
 

 El català. tal com recull la normativa vigent, serà el vehicle d’expressió 
normal en totes les activitats docents i administratives, tant les internes 
com les de projecció externa. Serà la llengua de comunicació habitual 
amb l’alumnat i amb les famílies , la llengua en què es redactaran els 
documents del centre i la llengua de relació habitual amb tota la 
comunitat educativa. 

 

 Excepcionalment, i durant el període d’acollida al centre, i sempre que 
sigui possible, es faran comunicats bilingües català / llengua d’origen 
per les famílies nouvingudes. Si cal, el centre utilitzarà el servei de 
mediadors lingüístics. 

 

 Els rètols, cartells , murals i l’ambientació en general serà en català. 
 

 S’ha de preveure que en els serveis  d’educació no formal  del  centre 
(acollida matinal, menjador, etc.), els adults responsables s’adrecin en 
català a l’alumnat en qualsevol situació, procurant que l’alumnat també 
s’expressi en català. 

 

 L’apartat anterior s’aplicarà, també, a totes les activitats extraescolars 
organitzades per l’AMPA o en el Pla educatiu d’entorn.  El mateix 
passarà en la contractació d’activitats educatives externes.  

 

 Per tal d’aconseguir que en els serveis d’educació no formal, la llengua 
d’ús, sigui el català, caldrà garantir la coordinació del centre amb les 
persones que duen a terme aquestes activitats i establir una avaluació 
d’aquests serveis referent a l’ús del català. 

 

 L’escola vetllarà perquè totes les activitats extraescolars contractades 
pel centre, l’empresa usi el català (cases de colònies, excursions, 
tallers, etc.) 

 

 Els documents del centre (PEC, PLC, RRI i PAC) es revisaran i 
actualitzaran  amb especial atenció als continguts referits a les llengües. 

 

 En tots els documents del centre es tindrà en compte l’ús del llenguatge 
no sexista. 

 

 Es farà un seguiment d’aquests acords i la seva aplicació en tots els 
àmbits de l’escola, així com de les propostes de canvi derivades 
d’aquest seguiment. 
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5.2. Alumnat nouvingut 
 

 Atès que la competència en llengua catalana resulta fonamental per tal 
d’accedir als aprenentatges i per la integració social i cultural, el centre 
facilitarà els mecanismes de reforç necessaris (aula d’acollida) perquè 
l’alumnat nouvingut aprengui el català. 

 

 Amb l’alumnat nouvingut s’utilitzarà, d’inici, sempre el català. S’usarà, 
esporàdicament, la seva llengua d’origen per facilitar-li l’acollida inicial, 
sempre que sigui possible. 

 

 L’aprenentatge de la competència comunicativa és responsabilitat de 
totes les àrees del currículum. Per tant, dins de l’aula ordinària, el 
professorat tindrà en compte estratègies d’atenció a la diversitat que 
facilitin aquest objectiu. 

 

 A l’alumnat nouvingut se li elaborarà el PII (pla individual intensiu). On hi 
constaran les seves dades personals i familiars, els seus coneixements 
previs, la planificació curricular i el seguiment que se’n farà.  

 
 
5.3. Organització dels recursos humans 
 

 L’organització dels recursos humans del centre tindrà com a criteri bàsic 
el desenvolupament de les competències bàsiques de tot l’alumnat. Això 
pot comportar mesures com dos mestres a l’aula,  desdoblaments de 
grups en algunes àrees, atenció individualitzada, etc. 

 

 Un dels principals recursos humans del centre són els propis alumnes, 
és per això que el centre facilitarà situacions de cooperació i d’interacció 
entre l’alumnat. 

 

 Per tal de vetllar per la coherència del nostre projecte educatiu i, en 
concret, d’aquest projecte lingüístic, el centre facilitarà  als mestres 
reunions setmanals (reunions de cicle i de nivell) . 

 

 A través d’aquestes reunions de coordinació, el centre programarà una 
adequada distribució de les competències bàsiques i de les estratègies 
de la llengua oral i escrita que cal treballar en les diferents àrees i 
cursos. 

 

 El centre ha de facilitar una coordinació a tota l’etapa educativa entre 
tots els mestres de  les llengües curriculars. 

 
 
5.4. Organització de la programació 
 

 El tractament de les llengües i de les estructures lingüístiques comunes 
involucra tots els mestres de l’àrea de llengua, tot considerant els 
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principis bàsics de la seva metodologia: evitar repetició de continguts. 
 

 Com que la llengua d’aprenentatge és el català primer s’iniciaran en 
aquesta llengua i se’n farà la transferència a les altres, sense haver de 
repetir-les  sistemàticament  a cada llengua. 

 

 Caldrà establir mecanismes regulars de coordinació pedagògica i vetllar 
perquè aquesta transferència sigui una realitat a les aules. 

 
 
5.5. Biblioteca escolar 
 

 La biblioteca ha de ser un centre de recursos, un espai d’aprenentatge i 
de suport al desenvolupament de les àrees curriculars, on s’hi pot trobar 
tot tipus d’informació en diferents suports. Ha de ser un espai obert i a 
l’abast de tota la comunitat educativa. 

 

 La composició del seu fons ha de respondre al nivell educatiu de 
l’alumnat del centre. 

 

 La llengua dels documents ha de ser preferentment la catalana, però 
també el fons ha de tenir en compte les llengües curriculars i la 
diversitat lingüística de l’alumnat.  

 

 L’accés a la informació ha de ser assumit per tot el professorat en 
col·laboració amb la biblioteca del centre, entesa com un espai de 
suport a les àrees curriculars.  

 
          (veure annex) 

          
 
 
5.6. Pàgina web del centre  
 

La pàgina web del centre està en procés d’elaboració i serà activa durant 
el curs 2009/2010. 
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6.  CONCRECIÓ OPERATIVA DEL PROJECTE 
 
 
6.1. Difusió del Projecte lingüístic 
 
El projecte lingüístic forma part del projecte educatiu del centre i representa una 
declaració dels criteris generals adoptats per la nostra comunitat educativa pel 
que fa referència al tractament de les llengües. 
 
Com a document marc, cal que la seva concreció es faci operativa a través 
d’altres documents, en concret el projecte curricular, les programacions d’aula i 
les programacions anuals del centre. 
 
Molts dels criteris que hem recollit en aquest document, actualment, ja són 
actuacions concretes i representen una realitat del nostre centre. 
 
La programació de cada any concretarà les actuacions que el centre prioritza 
en relació als criteris recollits en aquest document. Aquestes programacions 
anuals especificaran les actuacions que es preveuen dur a terme, amb una 
proposta de temporització i amb indicadors que han de permetre fer-ne un 
seguiment. 
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6.2. Propostes de millora pel curs 2009/2010 
 
2. .1. la llengua catalana vehicle de comunicació i de convivència 
 

OBJECTIUS ACTUACIONS RESP. TEMP. INDICADORS 

 
Vetllar perquè la llengua catalana 
sigui l’eina d’ús i de relació entre 
el professorat del centre tant dins 
com fora de l’aula. 

 
Compartir el principi que els i les 
mestres són model lingüístic pels 
alumnes en tot moment, tant dins 
com fora de l’aula. 

 
Tot l’equip 
docent 
CLIC 
Coordinadors 

 
Inici de curs en 
claustre i 
revisió durant 
els curs en els 
cicles 

 
Actes i acords de les 
sessions de claustre i de 
cicle. 

 
 
 
 
Promoure l’ús del català amb i 
entre els alumnes en les 
activitats acadèmiques i de 
relació. 

 
Donar i compartir estratègies 
metodològiques als mestres per 
tal de fomentar les intervencions 
lingüístiques en català. 
 
Adreçar-se als alumnes en  
català i esperar la mateixa 
resposta, sempre que sigui 
possible. 
 
Convidar als alumnes a usar el 
català, tot ajudant-los, si convé, a 
trobar les paraules adequades. 

 
 
 
 
 
Tot l’equip 
docent. 
CLIC 

 
 
 
 
 
Al llarg del 
curs 

 
 
 
Pautes d’observació de l’ús 
de la llengua amb l’alumnat al 
febrer i al juny 

 
Fer un seguiment de l’ús del 
català en tots els àmbits del 
personal no docent del centre: 
menjador, guarderia, AMPA, 
entitats col·laboradores, etc. 
 

 
Facilitar les estratègies 
necessàries. 
Incidir en l’ús de la llengua 
catalana. 
Fer reunions periòdiques per tal 
de garantir-ne l’ús. 

 
Equip directiu 
CLIC 

 
Al llarg del 
curs 

 
Pautes d’observació de l’ús i 
coneixement de la llengua 
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2.2. Aprenentatge i ensenyament de la llengua catalana 
 

OBJECTIUS ACTUACIONS RESP. TEMP. INDICADORS 

 
Vetllar per l’aprenentatge del 
català des de totes les àrees del 
currículum. 

 
Consensuar i compartir uns 
acords bàsics pel tractament de 
la llengua catalana en totes les 
àrees d’aprenentatge. 
 

 
Tot l’equip 
docent 
Cicles 
educatius 

 
Al llarg del 
curs 

 
Acords presos pels cicles. 

 
Establir els continguts, objectius i 
activitats de la llengua oral. 

 
Programar la llengua oral des de 
totes les àrees. 
 

 
Tot l’equip 
docent 
Cap d’estudis 
Coordinadors 
 

 
Al llarg del 
curs 

 
Recull dels acords de cicle 

 
 
3. La llengua castellana 
 

OBJECTIUS ACTUACIONS RESP. TEMP. INDICADORS 

 
Vetllar per la coherència 
metodològica entre la llengua 
catalana i la llengua castellana 

 
Establir criteris pel tractament de 
les estructures lingüístiques 
comunes. 
 
Planificar el treball de les 
estructures comunes als diferents 
cicles i cursos. 
 

 
Equips de cicle 
Cap  d’estudis 
CLIC 

 
Al llarg del 
curs 

 
Recull d’acords 
 
Graelles de planificació de 
les estructures comunes al 
llarg de la primària. 
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4. Altres llengües  
 
4-.1. L a llengua anglesa 
 
 

OBJECTIUS ACTUACIONS RESP. TEMP. INDICADORS 

 
Atendre la diversitat de l’alumnat  

 
Elaborar les adequacions 
curriculars necessàries per a 
poder atendre la diversitat de 
l’alumnat. 
 

 
Especialistes 
d’anglès 
Cap d’estudis 
Coordinadors 

 
Al llarg del 
curs 

 
Recull del material emprat. 
 
Recull de les estratègies 
organitzatives 

 
 
 
4.2. Llengües complementàries procedents de la nova immigració 
 
 

OBJECTIUS ACTUACIONS RESP. TEMP. INDICADORS 

 
Donar a conèixer la diversitat 
cultural i lingüística del centre 

 
Fer present les diferents llengües 
i cultures tant en les activitats  
puntuals d’aula, com en 
projectes, activitats generals 
d’escola, etc 
 
Promoure el respecte per la 
diversitat cultural i lingüística. 
 

 
 
 
Equip docent 
CLIC 

 
 
 
Al llarg del 
curs 

 
Programació d’activitats a 
l’aula i al centre. 
 
Recull de les activitats 
realitzades. 
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5. Organització i gestió 
 

OBJECTIUS ACTUACIONS RESP. TEMP. INDICADORS 

 
Promoure l’ús del català entre els 
mestres i les famílies com a 
llengua de relació. 

 
En les entrevistes amb les 
famílies i les relacions del dia a 
dia usar el català sempre que 
sigui possible. 

 
Equip docent 

 
Al llarg del 
curs 

 
Enquesta sobre la utilització 
de la llengua. 

 
Vetllar perquè els serveis 
d’educació no formal del centre 
(acollida matinal, menjador 
escolar, etc) utilitzin el català com 
a llengua d’us) 

 
Establir coordinacions 
periòdiques amb els diferents 
serveis del centre 
Facilitar la revisió de circulars i 
documents en llengua catalana. 

 
Equip directiu 
CLIC 

 
Al llarg del 
curs 

 
Actes de les reunions. 

 
Vetllar perquè les activitats 
extraescolars utilitzin els català 
com a llengua d’aprenentatge i 
d’ús. 

 
Compartir els principis del PLC. 
 
Col·laborar amb l’AMPA 

 
Equip directiu  
CLIC 

 
Al llarg del 
curs 

 
Recull d’actes de reunions 

 
Impulsar i difondre la pàgina web 
del centre. 

 
Difondre la pàgina web entre la 
comunitat educativa. 
Fomentar i facilitar la participació 
de l’AMPA 

 
Comissió web 
Coordinador 
TIC 

 
Al llarg del 
curs 

 
Pàgina web del centre 
Memòria d’actuacions 
realitzades. 

 


