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1. PRESENTACIÓ DEL DOCUMENT 
 
Aquest Projecte Lingüístic neix del Projecte Educatiu del Centre i 

s’emmarca dins la normativa vigent actualment. 

 

El projecte lingüístic té com a funció garantir el dret de tots els alumnes 

de la nostra escola a: 

 

• Dominar i utilitzar el català com a vehicle de comunicació oral o 

escrita, per a la construcció dels coneixements, per al 

desenvolupament personal i la cohesió social. 

• Dominar i utilitzar el castellà a nivell oral i escrit de manera que 

pugui utilitzar-la apropiadament com a font d'informació i vehicle 

d'expressió.  

• Conèixer una llengua estrangera  per cercar, elaborar coneixements 

i per a la comunicació en els registres escolars. 

• Estar oberts a totes les llengües i cultures, i aprendre de totes 

aquestes. 

 

A més dels aspectes metodològics, el nostre projecte lingüístic vol tenir en 

compte també els aspectes socials per tal d’afavorir actituds positives de 

l’alumnat i de les seves famílies envers les llengües així com de generar 

expectatives respecte als beneficis que l’aprenentatge de les diferents 

llengües els pot oferir. 

Les activitats realitzades, amb la perspectiva de la competència 

plurilingüe i pluricultural, es valoraran des de les àrees curriculars 

lingüístiques i no lingüístiques pròpiament, tot buscant la coordinació i 

congruència entre elles. 

Mitjançant les llengües, l’escola treballa en el sentit d’establir lligams que 

permetin la integració de tots els habitants en la construcció d’una vida 

social i cultural que afavoreixi la convivència. 
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2. MARC LEGAL 
 

• El tractament general de les llengües a Educació Infantil i Primària 

ve definit pel Decret 75/1992, de 9 de març, pel qual s’estableix 

l’ordenació general dels ensenyaments de l’educació infantil, 

educació primària i educació secundària obligatòria, que en el seu 

tercer article diu: 

 

3.1 El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de 

l’ensenyament. S’utilitzarà normalment com a llengua vehicular i 

d’aprenentatge de l’educació infantil, de l’educació primària i d’educació 

secundària obligatòria. 

 

• També ve recollit a la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 

lingüística: 

“La llengua catalana és un instrument bàsic de comunicació, d’integració i de 

cohesió social dels ciutadans i ciutadanes...” 

 

Article 20. 

1. “El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de 

l’ensenyament, en tots els nivells i les modalitats educatius”. 

2.  “Els centres d’ensenyament de qualsevol grau han de fer del català el 

vehicle d’expressió normal en llurs activitats docents i administratives, tant 

les internes com les externes”. 

• Així mateix es recull al Reial Decret 1513/2006, de 7 de desembre, 

mitjançant el qual s’estableixen els ensenyaments mínims de 

l’educació primària, Annex II i III. 

 

• També el Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix 

l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària on s’estableix 

en l’article 4 que el català, com a llengua pròpia de Catalunya, serà 

utilitzat normalment com a llengua vehicular d’ensenyament i 

aprenentatge i en les activitats internes i externes de la comunitat 

educativa: activitats orals i escrites de l’alumnat i el professorat, 
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exposicions del professorat, llibres de text i material didàctic, 

activitats d’aprenentatge i d’avaluació i comunicacions amb les 

famílies. 

D’altra banda, disposa que l’alumnat té dret a rebre l’ensenyament 

en català en l’educació primària, i el dret i el deure de conèixer amb 

suficiència oral i escrita el català i el castellà en finalitzar 

l’ensenyament obligatori, i la capacitat de comprendre i emetre 

missatges orals i escrits senzills en una llengua estrangera. 

 

• L’Ordre EDU/221/2007, de 29 de juny, estableix els principis 

generals als quals s’han d’adaptar els projectes lingüístics dels 

centres i que han guiat l’elaboració del nostre projecte lingüístic: 

a. Les dues llengües oficials a Catalunya es configuren en una sola 

àrea a fi d’evitar repeticions i afavorir la transferència 

d’aprenentatges entre elles. 

b. Es garantirà que les estructures lingüístiques comunes, que es 

faran en català, serveixin com a base per a l’aprenentatge de les 

dues llengües. 

c. 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 de cicle inicial a nivell oral per arribar, 

al final del mateix cicle, a transferir al castellà els aprenentatges 

assolits. 

d. Al llarg de tota l’etapa s’establiran al projecte lingüístic criteris 

que permetin reforçar i no repetir els elements comuns entre les 

llengües. 

e. Per fer possible els projectes lingüístics les, hores de les àrees de 

llengua establertes en l’annex 3 del Decret 142/2007, de 26 de 

juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de 

l’educació primària, es podran distribuir entre els cicles de l’etapa 

respectant la seva assignació horària global. 
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f. D’acord amb el projecte lingüístic, en les condicions que 

s’estableixen en l’apartat 4.4 del Decret 142/2007, els centres 

podran impartir continguts d’àrees no lingüístiques en castellà o 

en una llengua estrangera, o alternativament es podran utilitzar 

aquestes llengües en la realització d’activitats previstes en la 

franja horària de lliure disposició. A efectes del compliment dels 

horaris mínims de cada llengua que s’estableixen al referit Decret 

142/2007, computats com hores assignades més les hores 

d’estructures lingüístiques comunes. Si n’hi ha, aquestes hores 

comptaran com a curriculars de les respectives àrees 

lingüístiques.  

En ambdós casos, els llibres de text i material didàctic utilitzats 

seran en llengua catalana. 

3. CARACTERÍSTIQUES SOCIOECONÒMIQUES, CULTURALS I  
LINGÜÍSTIQUES DE LES FAMÍLIES. 
 

3.1. Entorn. 
 

El nostre centre pertany a la xarxa d'oferta pública depenent de la 

Generalitat de Catalunya. És d'estructura lineal completa i s'hi imparteix 

el segon cicle de l'etapa d'Educació Infantil i l'etapa de l'Educació Primària. 

 

L’escola Tagamanent funciona des del curs 1982/1983. És una escola 

d’una sola línia, està ubicada al barri de Can Violí de La Garriga, davant de 

l’IES Blancafort. Es tracta d’una zona tranquil·la, on predominen les cases. 

Acull a famílies de tot el municipi. El nivell socio-cultural de les mateixes 

és mitjà-alt amb moltes famílies amb estudis superiors. 

Pel que fa a la matriculació d’alumnes nouvinguts, d’incorporació tardana, 

per les característiques del nostre centre, una sola línia i amb aules 

plenes, el nombre d’aquests alumnes és un percentatge baix. 
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L’entorn sociolingüístic del centre és 

també hi ha presència del castellà i altres llengües minoritàries.

3.2. Alumnat 
 

La majoria de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  

poblacions properes i, un 5% aproximadament, són nouvinguts 

països.  

 

La procedència de l’alumnat que desconeix el català prové principalment 

de Centre i Sud-Amèrica, tot i que hi ha un percentatge d’alumnes del 

Magreb, de la UE i resta de Comunitats Autònomes.

 

El gràfic ens mostra les llengües familiars 

d’alumnes. Són dades recollides al 

que el català o  l’ús del català i castellà, són les llengües més utilitzades 

en l’àmbit familiar.   

 

 

 

9%

18%

1% 1%

1%

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament  

                              

 

L’entorn sociolingüístic del centre és majoritàriament català, tot i que 

també hi ha presència del castellà i altres llengües minoritàries.

La majoria de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  

poblacions properes i, un 5% aproximadament, són nouvinguts 

La procedència de l’alumnat que desconeix el català prové principalment 

Amèrica, tot i que hi ha un percentatge d’alumnes del 

resta de Comunitats Autònomes. 

El gràfic ens mostra les llengües familiars habituals en la nostra població 

Són dades recollides al curs 2013-2014, on podem observar 

del català i castellà, són les llengües més utilitzades 

 

67%

1%

2% 1%

Llengua LLENGUA FAMILIAR CATALÀ

LLENGUA FAMILIAR CASTELLÀ

LLENGUA FAM CATALÀ

LLENGUA FAM CATALÀ

LLENGUA FAM CATALÀ

LLENGUA FAM CATALÀ

LLENGUA FAM ARAB

LLENGUA FAMILIAR XINÈS

Pàgina 8 

majoritàriament català, tot i que 

també hi ha presència del castellà i altres llengües minoritàries. 

La majoria de les famílies del centre són autòctones o residents vinguts de  

poblacions properes i, un 5% aproximadament, són nouvinguts d’altres 

La procedència de l’alumnat que desconeix el català prové principalment 

Amèrica, tot i que hi ha un percentatge d’alumnes del 

habituals en la nostra població 

, on podem observar 

del català i castellà, són les llengües més utilitzades 

 

LLENGUA FAMILIAR CATALÀ

LLENGUA FAMILIAR CASTELLÀ

LLENGUA FAM CATALÀ-CASTELLÀ

LLENGUA FAM CATALÀ-HOLANDÈS

LLENGUA FAM CATALÀ-FRANCÈS

LLENGUA FAM CATALÀ-ITALIÀ

LLENGUA FAM ARAB

LLENGUA FAMILIAR XINÈS



 Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Ensenyament  
 Escola Tagamanent                                

                             

 

 

Projecte Lingüístic Pàgina 9 
 

3.3. Personal de Centre  
 

Pel que fa al professorat, en totes les situacions comunicatives generals, 

ens comuniquem en català. 

Pel que fa al personal PAS també es comuniquen en català. 

Respecte al monitoratge dels diferents serveis que s’ofereixen al Centre 

així com el personal de cuina, tot i ser de procedències diverses,  tots ells 

i elles, es comuniquen en català sent aquesta la llengua en la que es 

dirigeixen a l’alumnat.  

4. OBJECTIUS LINGÜÍSTICS 

 

El PEC defineix el nostre centre com “Escola catalana, en la que s’utilitza 

el català com a llengua vehicular del centre, per tant, és la llengua de 

comunicació habitual en l'àmbit escolar i extraescolar i d'ensenyament-

aprenentatge de les matèries curriculars, tret de les assignatures de la 

llengua castellana i anglesa”.   

 
A partir del marc legal, el centre es proposa els següents objectius: 

1. Vetllar per a què l’alumnat, en acabar l’Educació Primària sigui 

capaç d’expressar-se i utilitzar indistintament la llengua catalana i 

la llengua castellana. 

2. Garantir que les metodologies i els agrupaments de l’alumnat 

afavoreixin les interaccions comunicatives per millorar 

l’aprenentatge i l’ús de la llengua catalana. 

3. Consolidar la llengua catalana utilitzant-la com a llengua vehicular 

i d’aprenentatge en totes les activitats internes i externes de la 

comunitat educativa. 

4. Mantenir i millorar el nivell de normalització de la llengua catalana 

a l’escola, potenciant una educació per a la cohesió social, basada 

en la llengua catalana com a instrument de comunicació. 
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5. Potenciar el respecte per a totes les llengües, transmetent la 

importància del plurilingüisme. 

6. Ajustar l’enfocament metodològic de l’ensenyament i 

l’aprenentatge de les llengües catalana i castellana a la realitat 

sociolingüística de l’alumnat del centre. 

7. Iniciar l’alumnat en el coneixement de la llengua anglesa a partir 

de P5 per tal que sigui capaç, en acabar la Primària, de poder 

entendre i mantenir petites converses mitjançant missatges orals i 

escrits senzills. 

8. Potenciar els usos de les noves tecnologies i la integració del 

llenguatge audiovisual de tal manera que s’afavoreixi la 

competència comunicativa dels alumnes. 

9. Introduir l’obertura i la sensibilitat envers la diversitat lingüística i 

cultural present a l’aula i a l’entorn. 

10. Promoure entre els alumnes actituds de respecte envers altres   

llengües, fent-los partícips d’un món plural, multilingüe i 

multicultural. 

11. Vetllar per a que la llengua i els diferents llenguatges siguin 

vehicles de transmissió de valors de respecte i d’integració, 

rebutjant qualsevol manifestació de xenofòbia, etnofòbia, sexisme 

o intolerància. 

5. LLENGUA CATALANA, LLENGUA VEHICULAR I D’APRENENT ATGE 
 

• L'alumnat té dret a rebre l'ensenyament en català en l'educació 

primària sigui quina sigui la seva llengua habitual. Per la seva 

banda, el personal del centre s’expressarà oralment en català amb 

els alumnes dins i fora de l'aula i amb la resta de personal del 

centre sempre que hi hagi presència d'alumnes.  

• El català és la llengua usada en totes les activitats acadèmiques i 

administratives. El català és la llengua que majoritàriament es parla 

al pati, al menjador i a les activitats extraescolars. Entenem el 
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català com un vehicle de comunicació i una eina de convivència que 

acull tothom sigui quina sigui la seva llengua d’origen.  

• Les reunions i entrevistes de pares també es fan en català, 

compaginant-la amb el castellà, quan calgui, per tal de fer arribar la 

informació bàsica i necessària. En el cas dels alumnes nouvinguts, 

quan sigui necessari, es demanarà el servei d’un intèrpret.  

• La llengua vehicular des de P3 és el català. 

• En el primer cicle de l’educació primària l’aprenentatge de la lectura 

i l’escriptura es farà en llengua catalana. 

• S’han configurat en una sola àrea les dues llengües oficials a 

Catalunya a fi d’evitar repeticions i afavorir la transferència 

d’aprenentatges entre elles. S’impartiran les estructures 

lingüístiques comunes en llengua catalana.  

• L’alumnat, en acabar primària, ha de conèixer i utilitzar 

correctament la llengua catalana tant oralment com per escrit i 

emprar-la normalment com a llengua vehicular i d’aprenentatge.  

5.1. La llengua, vehicle de comunicació i de convivència 
 

• El català és la llengua del Centre i tot el que s’aprèn és en 

referència a ella, també és l’eina de cohesió i integració entre totes 

les persones del Centre. 

Es dediquen part de les hores de lliure disposició a ampliar aquesta 

àrea. De la mateixa manera, que es dediquen part dels recursos 

humans en afavorir l’adquisició i la correcta utilització d’aquesta 

llengua. Principalment en alumnes nouvinguts i primeres etapes 

d’adquisició de la llengua.  

• Es vetlla per a què la llengua catalana no quedi limitada a una 

llengua exclusivament d’aprenentatge, per tant es dinamitzarà l’ús 

del català en tots els àmbits de convivència i de comunicació 

quotidiana al Centre. 
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5.2. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana 

5.2.1. Llengua oral 
 

El centre prioritza el treball de la llengua oral en tots els seus registres. A 

l’escola el paper de la llengua oral és fonamental: cal aprendre a parlar, 

escoltar, exposar i dialogar per aprendre. Un bon domini de l’expressió és 

bàsic per a què els nens i nenes de l’escola estiguin preparats per saber 

expressar de forma raonada i coherent les seves opinions i arguments. A 

través de la llengua oral podem expressar com percebem el món i com el 

perceben i entenem les persones del nostre entorn. 

 

Es prioritzarà la llengua oral a Educació Infantil i Cicle Inicial de Primària, 

a partir de les converses, exposició de treballs, memorització,... 

A la resta de cursos a més a més  es treballarà les diverses modalitats de 

textos orals (diàlegs, entrevista, conversa, dramatització, 

argumentació...) tant a l’àrea de llengua com a la resta d’àrees. 

 

Es garantirà que les metodologies i agrupaments, tenint en compte les 

converses tant en petit grup o en gran grup de l’alumnat, afavoreixin les 

interaccions per a millorar l’aprenentatge i l’ús de la llengua catalana.  

 

El professorat del centre farà un bon ús de la llengua i vetllarà perquè la 

llengua oral practicada pels alumnes sigui rica en vocabulari i 

normativament correcta.  

 

A nivell de centre i concretat en la programació anual estan especificades 

les activitats de llengua oral a treballar amb més incidència a cada cicle. 

Per exemple: almenys una vegada a l’any, cada alumne, a partir de 4t de 

primària s’adreçarà oralment i en català a través de la megafonia, a tota 

la comunitat escolar (alumnes, mestres i pares) dins de l’activitat 

anomenada “Salutació matinal”, creada amb l’objectiu de fomentar l’ús de 

la llengua oral.  
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Al llarg de l’escolaritat els alumnes han de fer diverses exposicions orals 

davant dels seus companys: conferències experts, exposicions d’animals, 

països o altres treballs. 

5.2.2. Llengua escrita 
 

Hi ha un plantejament global i constructivista sobre l’ensenyament de la 

lectura i l’escriptura que té en compte que és un procés complex que cal 

abordar des de totes les àrees del currículum. 

L’aprenentatge de la lecto-escriptura està molt lligada a l’expressió oral. 

Com a escola considerem que l’ensenyament d’aquestes dues habilitats és 

responsabilitat compartida pel professorat i de la família i és per això que 

des de educació infantil s’implica a les famílies en el  procés 

d’aprenentatge que es du a terme a l’escola. 

 

Els nens i nenes es van familiaritzant amb la llengua escrita des que 

entren a l’escola. El codi s'aprèn perquè es necessita per ser lector i 

escriptor, però mai anirà separat del contingut, del missatge que ens 

dóna. 

 

L’aprenentatge del codi es fa a Educació Infantil i a Cicle Inicial, però 

aprendre a llegir i escriure en situacions diferents és una feina que 

continua durant l’Educació Primària.  

 

Cada  curs parteix de  la programació establerta i l’actualitza en funció del 

grup-classe. Les activitats que es proposen de lectura i escriptura han de 

tenir uns objectius clars, i estar lligats als temes que es treballen. Es fa un 

seguiment continu per millorar cadascuna de les dues habilitats. 

Com a filosofia d’escola es treballa en mitjos grups: expressió escrita,  

resolució de problemes, informàtica, càlcul, biblioteca, expressió oral i 

escrita d’anglès. 
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5.2.3. Pla lector 
 

Potenciem la lectura conscients que és l’instrument bàsic per aprendre a 

aprendre, en qualsevol matèria. 

El que pretenem és: 

• Fer lectors “actius” per satisfer diferents necessitats: Comunicació, 

curiositat, enriquiment personal, informació, plaer... 

• Aconseguir una bona lectura funcional: per explicar unes normes 

d’un joc, informació sobre una excursió, intercanviar opinions... 

 

Aquest Pla l’iniciem a Educació Infantil amb l’explicació i lectura de contes 

a les aules i es fa extensiu a tota la Primària amb l’inici de l’estona de 

lectura en veu alta tots els matins, en grups partits. Llegim 

alternativament en llengua catalana, castellana i cicle superior en anglès. 

 

5.2.4. Relació llengua oral/llengua escrita 

 

En els primers cursos de l'Educació Infantil es prioritzarà la llengua oral 

per damunt de l'escrita, ja que, l'alumnat d'aquestes edats, encara no té 

assolides uns estructures lingüístiques sòlides que li permetin construir el 

llenguatge abstracte que demana l'expressió escrita.  

 

A primària, incrementarem de forma gradual el treball de llengua escrita, 

sense que això signifiqui recular en la pràctica oral.  

El professorat del centre treballarà amb l'objectiu que el seu alumnat 

adquireixi competència en ambdues expressions de la llengua.  

 

Totes les àrees es fan en català. A les classes de llengua catalana es 

treballa la literatura i estructures ortogràfiques i sintàctiques comunes a 

les dues llengües oficials. 
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En totes les àrees considerades no lingüístiques es té en compte el 

contingut que s’ensenya i la llengua que les vehicula. Per això es farà 

especial atenció a les converses, a l’estructuració oral dels continguts i a 

la seva comprensió i estructuració escrita.  

 

Hi ha un plantejament integrat de les quatre habilitats lingüístiques: 

comprensió i expressió, tant oral com escrita. A nivell de centre estan 

especificades les activitats de llengua oral i expressió escrita a treballar 

amb més incidència a cada cicle. 

5.2.5. La llengua en les diferents àrees 
 

El claustre considera que assolir un bon nivell d’expressió i comprensió en 

català és responsabilitat del professorat de totes les àrees i s’actuarà en 

conseqüència. Es potenciaran metodologies que estimulin l’expressió oral 

amb suports didàctics en català per poder arribar a assolir una bona 

competència lingüística. 

 

5.2.5.1. Continuïtat i coherència entre cicles i nivells 
 

• Les reunions de coordinació de cicle i les reunions de coordinació 

entre cicles estaran planificades d’una manera sistemàtica. 

• El professorat s’organitzarà habitualment en equips de cicle per 

establir línies d’intervenció coherents amb l’alumnat, i de manera 

regular es planificaran reunions intercicles per establir també línies 

d’intervenció coherent entre els cicles. 

• Es revisen les programacions i els criteris d’avaluació conjuntament. 

• Es farà traspàs d’informació d’una promoció d’alumnes quan hi hagi 

un canvi d’ensenyant i/o d’etapa.  

• Hi haurà coordinació amb els centres de Secundària tant pel que fa 

referència a la informació de l’alumnat com d’aspectes 

metodològics. 
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• També es mantindrà el contacte necessari amb les llars d’infants del 

municipi per tal d’obtenir la informació que faciliti la correcta 

incorporació dels futurs alumnes. 

• El Centre disposarà de documents que concretaran els aspectes 

metodològics i organitzatius. Aquests documents seran el resultat 

de l’acord dels components del claustre. 

• A part de les diferents reunions de coordinació o cicles existeix la 

carpeta o  Diari de Promoció de cada curs on es guarden documents 

informatius que faciliten els traspàs d’informació. 

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

• Entenen el català com un vehicle de comunicació i una eina de 

convivència que acull tothom sigui quina sigui la seva llengua 

d’origen. Tenim en compte que una gran majoria d’alumnat és 

catalanoparlant. I als alumnes nouvinguts se’ls atén seguint les 

pautes establertes al Pla d’Acollida  i al  Pla d’atenció a la Diversitat.  

• En el Pla d’Acollida  es recullen les actuacions i mesures 

organitzatives que es posaran en marxa per tal de facilitar la 

incorporació de l’alumnat nouvingut. 

• Es programaran reunions entre la mestra d’Educació Especial i la 

tutora/el tutor de l’aula ordinària per tal d’elaborar els PII (Pla 

Individual Intensiu). També es mantindran reunions periòdiques 

entre la cap d’estudis i la mestra d’Educació Especial per tal de fer 

el seguiment dels plans intensius i els reajustaments horaris. 

• S’utilitzarà la proximitat de les llengües catalana i castellana per 

facilitar els aprenentatges, la comunicació i l’ús de la llengua 

vehicular des de l’inici de la incorporació de l’alumnat nouvingut. 

 

5.2.7. Atenció de la diversitat 
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• El centre vetlla per garantir una bona atenció a la diversitat de 

necessitats i ritmes d’aprenentatge de l’alumnat. 

• Les reunions de la CAD (Comissió d’atenció a la diversitat) es duran 

a terme setmanalment, en horari d’exclusiva. Intervenen: cap 

d’estudis, mestra d’EE, psicòloga de l’EAP, psicòloga externa i 

logopeda municipal. 

• Es posaran en pràctica diferents estratègies i recursos: atenció a 

l’aula d’educació especial, organització de grups flexibles, racons, 

tallers de llengua, reforç de lectura, desdoblaments... tot en funció 

dels recursos humans disponibles al Centre. 

• Aquesta organització anirà destinada fonamentalment a reforçar el 

desenvolupament de la llengua oral a Educació Infantil, l’assoliment 

de la lectura i l’escriptura en el cicle inicial i el desenvolupament de 

la comprensió lectora i l’expressió oral i escrita en la resta dels 

cicles. 

• Regularment, al llarg del curs, es faran reunions de la CAD amb els 

tutors dels diferents cicles. 

• Puntualment, si és necessari, entre altres serveis educatius (CDIAP, 

CREDA, SERVEIS SOCIALS,...) i personal del Centre. 

• La CAD fa un seguiment dels diferents alumnes, que recull a la 

carpeta de la CAD,  i en deixa constància signada de les diferents 

reunions de seguiment amb les famílies. 

5.2.8. Avaluació del coneixement de la llengua 
 

• El procés d’avaluació ens ha de permetre ajustar a cada necessitat, 

els recursos necessaris perquè tots els nens/es puguin assolir els 

objectius previstos. 

• S’aplicaran els criteris que s’hagin consensuat en relació amb les 

diferents fases del procés d’avaluació que vinguin marcats pel 

currículum. 
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• S’aplica l’avaluació com una part del procés ensenyament 

aprenentatge que, en part ha de servir per responsabilitzar 

l’alumnat del seu propi aprenentatge. Els instruments d’avaluació 

són diversos i s’apliquen en diferents moments del procés 

d’ensenyament-aprenentatge. 

• S’avaluen les competències relacionades amb la dimensió 

comunicativa i amb la dimensió literària en contextos comunicatius i 

de treball per tasques, sense prioritzar el moment de l’avaluació 

final. 

• Actualment es passen les proves de comprensió lectora ACL, 

velocitat lectora, expressió escrita i ortografia a començament i final 

de curs.  

5.2.9. Materials didàctics 
 

• A nivell de llengua catalana i castellana no s’utilitzen llibres de text. 

Cada tutor prepara el material adequat per a cada nivell i curs. A 

cicle Inicial es potencia l’aprenentage de la lectura, entre d’altres 

coses, amb un programa d’entrenament lector.  

• Aplicarem criteris compartits entre els diferents cicles per a la 

selecció de llibres de lectura, diccionaris, textos reals, recursos 

audiovisuals... Aquests criteris ens permetran reforçar i no repetir 

els elements comuns entre les llengües. 

• Tots els llibres de text de la resta d’àrees són en llengua catalana 

exceptuant els d’anglès. 

• Pel que fa al material de consulta, diccionaris i llibres de lectura, en 

tindrem en les tres llengües que es treballen al Centre. 

• Considerem que cal estimular el desig per la lectura dins de l’aula i 

en el temps de lleure. La biblioteca és un espai d’ús dins de l’horari 

lectiu per tal de potenciar aquest gust en els nens i nenes.   
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• Tots els cicles han elaborat material de llengua (ortografia, 

gramàtica i expressió escrita) seqüenciat per treballar en el grup 

classe i per a alumnes amb necessitats educatives especials. 

5.3. El català, llengua vertebradora d’un projecte plurilingüe 

5.3.1.Informació multimèdia 
 

• El centre prioritzarà, per desenvolupar totes les tasques dels 

suports digitals que produeix, el català com a llengua vehicular. 

• Totes les aules d’Educació Infantil i Primària disposen d’un 

ordinador i de Pissarra digital. 

• El centre disposa d’una Aula d’Informàtica amb 25 ordinadors i d’un 

carro amb 16 ordinadors portàtils. 

• L’escola disposa de connexió Wifi a tots els edificis.  

• L’ordinador és un instrument més per augmentar la competència 

comunicativa, lingüística i digital del nostre alumnat i del 

coneixement i l’aprenentatge (TAC). 

5.3.2. Usos lingüístics 
 

El centre treballarà els usos lingüístics de l’alumnat, ja que la dimensió 

plurilingüe i intercultural del currículum planteja continguts relacionats 

amb els usos socials en un context multilingüe com és el de Catalunya. 

5.3.3. Diversitat lingüística del centre i de la societat en el 
currículum 

 

• Per tal de formar parlants plurilingües i interculturals, el centre 

fomentarà que l’alumnat adquireixi la competència plena en català i 

en castellà, i d’aquesta manera garantir la igualtat d’oportunitats en 

la societat.  

També es treballarà el respecte per la diversitat lingüística i el desig 

d’aprendre altres llengües. 
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• Aprofitarem la diversitat lingüística, present a les aules, per fer 

activitats relacionades amb el currículum. 

• Al centre es reconeixerà i es valorarà la llengua d’origen de 

l’alumnat. 

• Els docents tindran present l’assoliment de les competències 

comunes a les diferents llengües per millorar l’aprenentatge. 

 

6. LLENGUA CASTELLANA. 

6.1. L’aprenentatge /ensenyament de la llengua castellana 
 

• Tenint en compte la realitat sociolingüística del nostre alumnat, la 

llengua castellana es treballarà com una segona llengua a l’escola.   

• S’inicia a primer de primària. Durant tot el cicle inicial es treballa la 

comprensió i l’expressió oral. A segon curs del cicle inicial es 

comença a introduir la comprensió i expressió escrita i a partir de 

tercer curs, es començarà el treball ortogràfic i morfosintàctic. 

• L’alumnat, en acabar la primària, 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. 

• Quan s’inicia l’aprenentatge de la llengua castellana, l’alumnat ja en 

tenen coneixement o ja en posseeixen cert domini donat l’ús social 

que se’n fa; per tant no s’ha de tractar com si fos una llengua 

desconeguda. És per tant, més adequat parlar de sistematització de 

la llengua que no pas d’introducció. 

• L’escola distribuirà de forma coherent i progressiva el currículum de 

llengua castellana al llarg de l’etapa, tal i com ho estableix la 

normativa, i establirà criteris que permetran reforçar i no repetir els 

continguts comuns programats en llengua catalana. 

• El centre incorporarà el treball de les formes d’ús de la llengua 

castellana menys conegudes per l’alumnat. 
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• Es consideren estructures comunes els continguts que es repeteixen 

en el Currículum de les dues llengües, i per tant, l’escola els 

treballarà en llengua catalana i els farà extensius al treball de 

llengua castellana. Per tant és necessari que la programació de 

l’àrea de llengua vagi molt lligada. 

• Les competències lingüístiques que tenen un caràcter transversal 

han de tractar-se des de les diferents àrees. 

• Aplicarem criteris explícits i compartits entre els diferents cicles per 

a la selecció de llibres de text, diccionaris, textos reals, recursos 

audiovisuals... Aquests criteris ens permetran reforçar i no repetir 

els elements comuns entre les llengües, incidint especialment en els 

elements diferencials de la llengua castellana. 

• La llengua d’ensenyament-aprenentatge en les classes de llengua 

castellana serà el castellà, així com la de tots els textos i activitats 

que es realitzin. 

 

7. LLENGUA ANGLESA 

7.1. L’aprenentatge /ensenyament de la llengua anglesa 
 

• La llengua estrangera per la que ha optat l’escola és l’anglès. 

• L’ alumne, en acabar la Primària, haurà de comprendre i expressar-

se en anglès a partir de petites converses i missatges senzills, tant 

orals com escrits. 

• L’aprenentatge de la llengua anglesa s’iniciarà a Infantil (P5). 

• L’aprenentatge a Educació Infantil serà oral a través de centres 

d’interès; treballant vocabulari bàsic i proper. Es faran dues 

sessions en mig grup.  

• A Cicle inicial es continuarà treballant l’expressió oral, una sessió 

amb el grup sencer i una en mig grup.  

• La comprensió i expressió escrita s’iniciarà a partir de 3r de 

primària, tot i posar èmfasi en l’ús comunicatiu de la llengua més 

que en l’estudi formal. 
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• A partir de cicle mitjà es faran racons un cop a la setmana per 

potenciar l’expressió oral i escrita.  

• A cicle superior es farà la plàstica en anglès al llarg d’un o dos 

cursos, depenent dels horaris. 

• Per aconseguir cada vegada més aquesta autonomia, les classes 

s’estructuraran de la següent manera: treball de rutines, vocabulari, 

repàs d’estructures treballades i nous continguts. 

• El centre disposa de llibres de text a partir del primer cicle de 

primària. A educació infantil s’utilitzaran materials confeccionats pel 

professorat, material informàtic i audiovisual, o bé materials de 

suport que presenten les editorials.  

• La llengua anglesa serà significativa i presentada dins un context 

que tingui en compte els seus interessos i coneixements. 

• Caldrà vetllar perquè la llengua vehicular a l’aula d’anglès, així com 

tots els textos i activitats siguin en anglès, tret d’algun moment 

puntual en que l’ús del català sigui necessari. 

• El tractament dels conceptes serà cíclic, variant els contextos d’ús 

d’acord a l’etapa madurativa i les necessitats de l’alumnat i oferint 

oportunitats d’ús significatiu de la llengua estrangera dins i fora de 

l’aula. 

 

8. CRITERIS METODOLÒGICS 
 

Atès que s’hauran de treballar en català els continguts i les estructures 

lingüístiques  comunes, la programació de llengua castellana ha d’estar 

íntimament lligada a la de llengua catalana. Es tindrà en compte el 

material seleccionat, de tal manera que sigui el de català com a primera 

llengua i el de castellà específic d’una segona llengua. 

 

S’ha de vetllar perquè, des de totes les àrees, es treballi la llengua oral a 

fi que l’alumnat adquireixi un repertori de lèxic ampli i variat. 
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L’alumnat no ha de ser separat en grups-classe diferents per raó de la 

seva llengua habitual. Els alumnes que s’incorporin tardanament a l’escola 

rebran un suport especial i addicional d’ensenyament del català, segons 

s’especifica al pla d’Acollida del Centre. 

 

En l’ensenyament de les tres llengües s’haurà de: 

 
1. Evitar la repetició sistemàtica de continguts: 

• Les adquisicions que l’alumnat ha fet a partir de les 

activitats en català s’aniran transferint a les altres 

llengües, evitant així repeticions innecessàries. 

2. Evitar l’anticipació d’aprenentatges: 

• És necessari introduir els aprenentatges de manera 

coherent, sense treballar aquells continguts que tenen 

relació amb les dues llengües abans que hagin estat 

tractats en la llengua catalana. 

3. Separa contextos: 

• Cada llengua ha de tenir el seu propi punt de referència 

ben diferenciat. És convenient separar contextos a fi de 

facilitar la distinció i el model d’ús de les llengües. A més 

de la diferenciació establerta per la delimitació de l’espai 

temporal destinat a l’ensenyament de cada llengua, 

aquesta separació de contextos pot ser donada per: 

- La incorporació de recursos que facilitin 

l’associació de cada llengua a una situació 

específica. 

- La delimitació de l’espai físic per a la realització 

de les diferents activitats. 

- L’assignació de mestres diferents a cadascuna de 

les llengües. 
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4. Optimitzar l’organització dels recursos: 

• Sempre que sigui possible i per tal d’afavorir el 

coneixement més comunicatiu de la llengua, es procurarà 

organitzar l’alumnat mitjançant desdoblaments del grup-

classe. 

5. Optimitzar  la  utilització  dels  recursos   tecnològics (TIC, TAC i  

    audiovisuals) en l’aprenentatge de les llengües. 

6. Fomentar activitats de lectura entre els alumnes. Hi ha establert  

    15 minuts de lectura en veu alta en mig grup, a les entrades del  

    matí  i  els  mitjos grups  de  biblioteca. També  es   potenciarà 

    la lectura en estones lliures a l’aula. 

7. Fomentar activitats culturals de l’escola per  fer  incidència en les  

    tres   llengües  que  es  treballen  amb  els  alumnes  (Activitats 

    culturals de l’Ajuntament, concert de Nadal, cinema, Setmana    

    Cultural,  exposicions, cartells...). 

8.1. Enfocament metodològic de les tres llengües objecte 
d’aprenentatge de l’escola 

 

Funcional 
Activitats que tindran en compte els diferents estils 
d’aprenentatge i les intel·ligències dels alumnes 

Constructivista 
En el sentit que els nens i nenes són els protagonistes 
del seu procés d’aprenentatge. 

Comunicativa La llengua com a eina d’ús en situacions reals. 

Global Un enfocament holístic de l’aprenentatge 

Lúdica 
Combinació d’activitats mentals, lingüístiques, físiques i 
lúdiques 
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8.2. Quadre resum de la incorporació de les diverses llengües 
 
Nivell Llengua catalana Llengua 

castellana 
Llengua anglesa 

Educació  
Infantil 

Aprenentatge de la 
lectura i escriptura 
fent èmfasi a P3 a la 
llengua oral 
L’hora del conte a la 
biblioteca es fa en 
català. 
 

 
Iniciació a la 
llengua oral 
anglesa a P5 

Cicle inicial 

Aprenentatge de la 
llengua oral i 
escrita. Estructures 
comunes. 
Els grups de lectura 
es fan en català. 
Cerca d’informació. 

Aprenentatge de la 
llengua oral i 
escrita. 
Els materials de 
cerca d’informació 
i consulta dels 
projectes es fa en 
llengua catalana i  
castellana. 

Aprenentatge de la 
llengua oral i 
iniciació a l’escrita. 

Cicle mitjà 

Aprenentatge de la 
llengua oral i 
escrita. Estructura 
comunes 
Grups de lectura en 
català. 
Cerca d’informació. 

Aprenentatge de la 
llengua oral i 
escrita. 
Grups de lectura 
en  castellà. 
Els materials de 
cerca d’informació 
i consulta dels 
projectes es fa en 
llengua catalana i 
castellana. 

Aprenentatge de la 
llengua oral i 
escrita 

Cicle superior 

Aprenentatge de la 
llengua oral i 
escrita. Estructures 
comunes. 
Grups de lectura en 
català. 
Cerca d’informació. 

Aprenentatge de la 
llengua oral i 
escrita. 
Grups de lectura 
en  castellà. 
Els materials de 
cerca d’informació 
i consulta dels 
projectes es fa en 
llengua catalana i 
castellana. 

Aprenentatge de la 
llengua oral i 
escrita. 
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9. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 

9.1. Organització dels usos lingüístics 
 

• Llengua de l’escola: El centre educatiu acorda seguir un criteri 

lingüístic favorable a l’ús del català en rètols, cartells i la decoració 

en general. 

• Documents del centre: Els documents de l’escola impregnen la 

vida del mateix i es revisen i actualitzen periòdicament, posant 

especial atenció als continguts referits a la llengua catalana. 

• Ús no sexista del llenguatge: En general, en tos els documents 

del centre es tenen en compte els criteris d’ús d’un llenguatge no 

sexista ni androcèntric, i es treballa transversalment a les àrees del 

currículum. 

• Comunicació externa i llengua de relació amb les famílies: El 

centre empra el català en les seves actuacions internes i en les 

comunicacions externes. La comunicació del centre amb les  

famílies, tant oral com escrita, és en català.  

Es tindrà especial cura amb les famílies nouvingudes que no tinguin 

per llengua cap de les dues oficials, ja que es farà difícil sense l’ajut 

d’un intèrpret l’intercanvi d’informacions.  

En el cas de les famílies nouvingudes de parla hispana, es faran els 

primers contactes en llengua castellana per a garantir la 

comprensió, però progressivament, aquestes trobades seran en 

català per afavorir en  la seva ràpida integració 

Les comunicacions amb altres zones geogràfiques es faran d’acord 

amb el que estableixi la llei, donant sempre preferència a la llengua 

catalana.  

Les comunicacions fora de Catalunya es faran en català i en 

castellà.  

• Educació no formal: El centre mantindrà una reunió cada principi 

de curs amb els serveis externs (empreses) que realitzin tasques 

educatives no formals (activitats extraescolars, acollida d’alumnat, 
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menjador escolar,...) per tal de donar orientacions i pautes 

educatives, incloent-hi l’ús del català amb l’alumnat. 

• Llengua i entorn: El centre participarà en activitats culturals que 

s’organitzin al poble per tal d’incentivar l’ús de la llengua. 

L’escola tindrà present l’entorn social en què viuen immerses les 

famílies per ajudar en els usos lingüístics en català a través de:  

a) Aconsellar els nouvinguts a participar en els cursos de 

català que pugui organitzar l’ajuntament de la localitat.  

b) Insistir a través de la comunicació escola-família en la 

importància que l’alumnat parli també el català fora de 

l’escola.  

9.2. Plurilingüisme al centre educatiu 
 

• Actituds lingüístiques: Les actituds lingüístiques que fomentarà 

l’escola seran de respecte a totes les llengües del món, 

independentment del nombre de parlants o de llur influència i abast.  

Es mirarà de fer entendre a l’alumnat la necessitat d’estimar-les i 

vetllar per la seva preservació. Igualment, se’ls explicarà 

l’avantatge que suposa parlar més d’una llengua per a ampliar el 

coneixement d’altres cultures i créixer personalment i 

intel·lectualment.  

Es sensibilitzarà tota la comunitat educativa perquè mantingui el 

català en totes les interaccions i ajudi, així a incorporar els 

nouvinguts a la societat catalana.  

Tot el personal del centre haurà de tenir en els seus usos lingüístics 

una actitud compromesa amb el català en presència d’alumnes.  

 

• Mediació lingüística: Si bé la comunicació amb les famílies 

habitualment és en català, hi ha ocasions en les que preval l’interès 

comunicatiu i ens  adaptarem a la llengua d’ús familiar. Quan sigui 

necessari utilitzarem els serveis de traducció i/o mediació que posa 

a l’abast l’administració. 
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9.3. Alumnat nouvingut 
 

• El centre té un Pla d’Acollida que desenvoluparà per a tots aquell 

alumnat que arribi nou a l’escola procedent d’altres països o de la 

resta de l’estat espanyol.  

• En relació amb l’alumnat nouvingut, tot el centre utilitzarà el català. 

Es garantirà una atenció individualitzada intensiva per aprendre 

aquesta llengua. S’avaluaran regularment els resultats i se’n farà un 

seguiment acurat. 

• S’hi acollirà tot l’alumnat d’educació primària i excepcionalment 

alumnat de l’últim curs de l’educació infantil (P5) que es matriculin 

en el darrer trimestre.  

9.4. Organització de la programació curricular 
 

• Coordinació cicles i nivells: Per tal de vetllar per la coherència 

dels nostre projecte educatiu i en concret d’aquest projecte 

lingüístic, el centre mantindrà reunions sistemàtiques dels equips 

docents: nivell, cicles, comissions, coordinació,... 

• Estructures lingüístiques comunes: Les estructures lingüístiques 

comunes s’han de concretar en llengua catalana en tot 

l’ensenyament obligatori, i la seva aplicació s’ha d’exigir en totes les 

llengües que són objecte de tractament acadèmic al centre. 

• Les habilitats, els aprenentatges, els conceptes,... adquirits en la 

llengua vehicular s’han d’exercitar fins a consolidar-ne la destresa 

en cada una de les llengües que són objecte d’ensenyament escolar. 

9.5. Biblioteca escolar 
 

L’escola el curs  2007-2008 va participar en el programa d’innovació 

educativa de Biblioteca escolar: Puntedu. El projecte de biblioteca 

busca fomentar la lectura i l’ús del llenguatge verbal com les eines 

claus en el procés d’aprenentatge de totes les àrees. 
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    Volem destacar com a objectius principals del projecte biblioteca: 

• Formar usuaris/es, cada vegada més autònoms/es i 

competents tant a la biblioteca de l’escola com en qualsevol 

altra biblioteca. 

• Augmentar la competència comunicativa i lingüística. 

• Fomentar la competència lectora. 

• Millorar l’èxit escolar de tot l’alumnat, potenciant la lectura 

sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al 

llarg de tota l’escolaritat 

• Implicar a les famílies en la sensibilització a la lectura i la 

seva importància dins del procés d’aprenentatge. 

• Actualment tots els alumnes quinzenalment, en mig grup, van a la 

biblioteca escolar i fan préstec de llibres de manera regular. Entre 

d’altres activitats cal assenyalar l’apadrinament  de lectura de 

l’alumnat durant dos cursos: alumnes de cinquè a les nenes i nens 

de P5 i continuació a 6è i 1r. Així com la “Maleta viatgera” que ens 

permet el préstec regular entre la biblioteca del centre i la  

Biblioteca Municipal. 

9.6. Projecció del centre 
 

• WEB de l’escola L’escola disposa una web, amb blogs per a cada 

cicle, que ens permet la comunicació amb tota la comunitat 

educativa. En aquesta podem trobar documentació, informació 

sobre les activitats que es realitzen al centre, la normativa de 

l’escola, els projectes, la programació de sortides,... 

• Xarxes socials: Utilitzem el Facebook com una mitjà més de 

comunicació amb la comunitat educativa. 

• Blog i Xarxes socials de l’AMPA: L’AMPA disposa d’un blog i 

utilitza diverses xarxes socials on, a més de les comunicacions 

pròpies de l’AMPA, també fa arribar a les famílies informacions 

d’escola. 
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10. DISTRIBUCIÓ HORÀRIA 
 

La distribució de les hores lectives curriculars entre les diferents àrees és 

competència dels centres i ha de garantir la distribució mínima següent al 

llarg de l’etapa: 

 

 

 

Observacions: 
 
(*) En el cas d’àmbits amb més d’una àrea de coneixement, la 

distribució de les hores curriculars assignades ha de garantir el 

tractament dels continguts curriculars de manera equitativa i 

l’assoliment de les competències bàsiques associades a cadascuna de les 

àrees. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ÀMBITS /ÀREES 
 

 
 

HORES 
ETAPA 

 

TOTAL HORES 
SETMANALS A 
REPARTIR EN 

6 CURSOS 
(hores etapa 
35 setmanes) 

MITJANA 
HORES 

SETMANA 
PER CURS 

(hores 
setmanals 
6 cursos) 

Àmbit lingüístic  
Àrea de llengua i literatura catalana 
 

 

1050 

 

30 

 

5 
Àrea de llengua i literatura castellana 

 

 

Àrea de primera llengua estrangera 

 

 

420 

 

12 

 

2 
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El present Projecte Lingüístic de centre es va realitzar el curs 2008-2009,  

essent aprovat pel Consell Escolar, al juliol de 2014, conjuntament amb el 

Projecte Educatiu de Centre.   

 

Es va revisar al juny de 2016, a partir dels acords recollits en claustre, i 

resta pendent de fer una nova actualització amb una adequació més 

ajustada a la realitat i necessitats del centre. 

 
 
 
 
 
 
 
DILIGÈNCIA 
 
Per la qual es fa constar que al juliol de 2014, el projecte Lingüístic del 
centre ha estat aprovat. 
 
 
 
 
Secretària                                                               Vist-i-plau 
                                                                              Directora 


