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1. JUSTIFICACIÓ. CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC DEL CENTRE.

 JUSTIFICACIÓ
En primer lloc, el Projecte Lingüístic és una eina  per a l’organització i per a la gestió de

l’ús i l’ensenyament de la llengua catalana  i de l’ensenyament de les altres llengües presents en el
currículum. Per tant, el Projecte Lingüístic del nostre centre té un caràcter referencial i normatiu,
perquè aquest plantejament atén  al paper de la llengua catalana  d’acord amb el marc legal vigent.
Per  altra  banda,  aquest   Projecte  Lingüístic  recull  els  principis  que  són compartits  per  tota  la
Comunitat Educativa i que fan referència a la normalització de la llengua catalana i la divulgació de
la nostra Cultura. Per tal de fer efectiu l’augment en l’ús de la llengua, pretenem que el Projecte
Lingüístic sigui una  eina  que vinculi les famílies, l’alumnat, el professorat i el personal no docent
per així,  conjuntament assolir  l’objectiu que ens és comú, el de la plena Normalització. El Projecte
Lingüístic  del  centre  es  desenvolupa  atenent   als  "trets  d'identitat"  del  Projecte  Educatiu,
especialment, als que fan referència a la  llengua d'aprenentatge i de comunicació i es desplega en
altres documents com són  la Programació General Anual o la Memòria Anual. Volem donar molta
importància a aquest Projecte, i per això el centre té la figura de coordinador/a lingüístic/a. 

 El català és la llengua vehicular i d'ensenyament de l'escola. És la llengua en la que els 
alumnes realitzen els seus primers aprenentatges mitjançant processos d'immersió.

 L'escola tendeix a normalitzar l'ús del català com a llengua de comunicació (oral, escrita, en 
l'administració, en la retolació de l'escola,...).

 L'escola informa prèviament a les famílies, ja que en cas de ser no catalanoparlant sàpiguen 
perfectament quins són els principis que regeixen l'ensenyament de la lectoescriptura.

 El castellà es dóna com assignatura a tota Primària.
 L'anglès es treballa a partir infantil 3 anys fins a 6è de primària.
 Els alumnes d’incorporació tardana amb dèficit de coneixement de llengua catalana, rebran 

atenció del mestre d’AD del centre.
 La retolació externa i interna de l'escola serà exclusivament en català. (Nom de l'escola, 

dependències internes,....).
 Les instruccions, normes i informacions a taulons d'anuncis, cartells, murals,... seran en 

llengua catalana.
 Tot el personal que estigui realitzant tasques no docents, però relacionades amb l'escola, ha 

d'entendre sense cap dificultat la llengua catalana. 
 Pel que fa a la infraestructura, l'adquisició de material d'administració (impressores, 

ordinadors,  programes informàtics,...) tendrà com a requisit indispensables que pugui 
treballar en llengua catalana sense limitacions de cap tipus.

 Els impresos (formularis, sobres, segells de l'escola..) seran en llengua catalana.
 Tota la documentació que genera la gestió acadèmica (actes d'avaluació, butlletins, llibres, 

llistes d'alumnes,...) ha de ser en llengua catalana. En cas de que alguna família ho sol·liciti, 
es podran donar els butlletins en castellà.

 La gestió econòmica (llibres de comptes, pressupostos, rebuts, .....) i administrativa 
(certificacions, informes,...) ha de ser en llengua catalana. Igualment, l'escola intervendrà 
davant els proveïdors perquè la relació comercial (comandes i pressupostos siguin en 
llengua catalana. 

 L'anunci d'actes públics i culturals organitzats per l'escola o amb la seva participació, ha de 
ser en català.

 La llengua catalana ha de ser la llengua usada pel personal docent i administratiu de l'escola 
en representar-la en actes públics (claustres, consells escolars, reunions de pares,..).

 Les informacions que l'escola tengui a la premsa o a altres mitjans de comunicació seran en 
llengua catalana.



 El català és la llengua vehicular en totes les altres matèries, fent excepció del castellà i 
anglès. Per llengua vehicular s'entén: La llengua (oral o escrita) que usarà el/la mestre/a, la 
llengua (oral o escrita) usada pels alumnes, la llengua en que estan escrits els llibres de text, 
i la llengua en que estan escrits els materials complementaris que es puguin utilitzar.

 En  les  activitats docents (activitats extraescolars i complementàries,...) s'utilitzarà la 
llengua catalana. 

 Tot el professorat del centre ha de tenir coneixement suficient per poder impartir en llengua 
catalana les matèries que imparteixi.

CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC DEL CENTRE.

El centre es troba al poble de Lloseta, un poble petit, amb molt poca superfície però molta
densitat de població, 479,78 hab/km2 quan la mitjana a Mallorca es de 239,80 hab/km2. A la darrera
revisió del padró al 2017, el municipi té 5.799 habitants, 2.930 homes i 2.869 dones. En aquests
darrers vint anys, la població s'ha incrementat com a conseqüència de la immigració. Actualment, el
74,05% de la població és nascuda a les Illes Balears, el 13’55% a altres comunitats autònomes i el
12’40% a l’estranger. D’aquests darrers, la majoria són Àfrica, sobretot del Marroc, i Amèrica del
Sud.  Tot  i  una  sensació  de  ser  un  poble  amb  un  alt  índex  de  població  estrangera  o  d’altres
comunitats, comparant les dades amb Mallorca o amb tota la Comunitat Autònoma, sorprèn que
aquest  valors són més de deu punts  inferiors.  El  que si  es  pot  veure  és  una clara  tendència  a
l’augment de la població molt per damunt de les dades de Mallorca o de la CCAA. La majoria de
les famílies es trobarien en un nivell socioeconòmic i cultural mig-baix.

L’escola  és  un  centre  de  tres  línies,  amb  prop  de  600  alumnes.  El  nostre  alumnat  es
caracteritza  per  la  riquesa  en  la  diversitat,  diferents  procedències,  entorns  culturals  i  llengües
conviuen a les nostres aules,  aquesta diversitat  queda reflectida a la taula i  a les gràfiques. Per
conèixer els usos lingüístics dels alumnes, s’ha passat una enquesta als propis alumnes de Primària. 

RESULTATS DE L’ENQUESTA REALITZADA EL CURS  ESCOLAR    2019/20    
ALUMNES QUE HAN CONTESTAT L’ENQUESTA 313

ÀMBITS D’ÚS

NOMÉS
CATALÀ

NOMÉS
CASTELLÀ

AMBDUES
LLENGÜES
(més  el
català) 

AMBDUES
LLENGÜES
(més  el
castellà)

ALTRES
LLENGÜES

AMB  LA
FAMÍLIA

81
25’87%

122
38’98%

15
4’79%

50
15’97%

45  
14’37%
41 àrab
2 anglès
2 altres

AMB  ELS
COMPANYS
FORA  DE
L’AULA

61
19’48%

94
30’03%

60
19’16%

83
26’51%

15
4’79

AMB  ELS
AMICS  AL
CARRER

50
15’79%

159
50’79%

45
14’37%

44
14’05%

15
4’79%
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6
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NACIONALITATS ESTRANGERES  DELS ALUMNES
ESPANYOLA 484

MARROQUINA 86

ITALIANA 3

POLONESA 2

ROMANESA 2

ÍNDIA 2

ALEMANYA 1

NIGERIANA 1

NIGERÍ 1

EQUATORIANA 1

NORMATIVA

Ordenació general dels ensenyaments
Decret 67/2008, de 6 de juny de 2008, pel qual s'estableix l'ordenació general dels
ensenyaments de l'educació infantil,  l'educació primària i  l'educació secundària obligatòria a les
Illes Balears, fa explícita la referència a la llengua catalana,
•  Article  4  Principis.  "d)  El  foment  de  la  llengua  catalana  com  a  llengua  de  l'ensenyament,
l'aprenentatge i la comunicació."
Principi desenvolupat a,
• Article 6
1. La llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, és la llengua de l'ensenyament. El seu ús com a 
llengua vehicular i d'aprenentatge de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària 
obligatòria s'ha d'adequar a les directrius següents:
a) La llengua catalana ha de ser la llengua d'ús preferent en els actes culturals i socials i en les 
relacions del centre amb les administracions públiques i les entitats privades.
b) La llengua catalana ha de ser la llengua de les actuacions administratives de règim intern i de 
projecció externa dels centres sostinguts amb fons públics.
c) Les activitats de l'ensenyament i aprenentatge en llengua catalana impliquen
l'ús oral i escrit d'aquesta llengua, i els materials didàctics i de consulta també ho han de ser de 
manera preferent.
2.  El  sistema educatiu i,  concretament,  els  centres  docents,  han de potenciar  l'ús  de la  llengua
catalana i el Govern de les Illes Balears ha de fomentar mesures per a la normalització d'aquesta
llengua. Aquest foment s'ha de fer tot respectant els drets lingüístics individuals de l'alumnat.
3. Els aspectes lingüístics, històrics, culturals i geogràfics que configuren la identitat de les Illes
Balears  han de formar part  dels  currículums de les diferents etapes  educatives,  de  manera que
s'integrin, com a part essencial, en els plantejaments educatius institucionals.
4.  La Conselleria  d'Educació i  Cultura ha de facilitar  la  integració de l'alumnat nouvingut  a la
llengua i cultura pròpia de les Illes Balears mitjançant el desenvolupament de programes específics
d'aprenentatge.

Ordenació curricular
Decret 71/2008, de 27 de juny, pel qual s'estableix el currículum de l'educació
infantil  a  les  Illes  Balears  (Article  6,  La  llengua  catalana  com  a  llengua  de  l'ensenyament,
l'aprenentatge i la comunicació).
Decret 72/2008, de 27 de juny, pel qual s'estableix el currículum de l'educació



primària  a  les  Illes  Balears  (Article  6,  La llengua  catalana  com a  llengua  de  l'ensenyament,
l'aprenentatge i la comunicació).
Decret 73/2008, de 27 de juny, pel qual s'estableix el currículum de l'educació
secundària  obligatòria  a  les  Illes  Balears  (Article  6,  La  llengua  catalana  com  a  llengua  de
l'ensenyament, l'aprenentatge i la comunicació).

2. OBJECTIUS.

OBJECTIUS GENERALS:

 Els objectius del nostre Projecte Lingüístic de Centre van dirigits principalment a consolidar 
plenament la llengua catalana en tota la nostra comunitat educativa i assegurar que tot l’alumnat 
assoleixi una sòlida competència comunicativa lingüística i audiovisual. Per tal d’optimitzar els 
horaris s’intentaran evitar les repeticions d’objectius i conceptes que són comuns a les tres llengües.  
En les programacions d’àrea es tindran molt en compte aquests criteris:

- Garantir que tots els alumnes, qualsevol que sigui la seva llengua habitual en iniciar 
l’ensenyament, han de poder utilitzar normalment i correctament les dues llengües oficials, el català 
i el castellà, tant oralment com per escrit, en acabar l’Educació Primària.
- Adquirir en la llengua estrangera (anglès) la competència comunicativa bàsica que permeti als 
alumnes expressar-se i comprendre missatges senzills així com desenvolupar-se en situacions 
quotidianes.
- Optimitzar tots els mitjans audiovisuals i TIC que es tenen a l’abast per la cerca, selecció i 
processament de la informació provinent de tot tipus de mitjans, convencionals o digitals, i de tota 
mena de suport.
- Fer del català el vehicle d’expressió normal en les activitats docents i administratives, tant les 
internes com les externes.
- Programar activitats dirigides a què l’alumne adquireixi els senyals d’identitat nacionals, propis de 
la nostra personalitat col·lectiva: la història, la cultura, el patrimoni, les tradicions i, sobretot, la 
llengua pròpia, per tal de desenvolupar la comunicació i l’expressió, el sentiment de pertinença i 
estimació a la nostra cultura, la relació amb l’entorn, l’obertura al món i la iniciació a participar en 
la societat que els envolta.
- Potenciar el desenvolupament del pensament social crític mitjançant el diàleg i el respecte a totes 
les ideologies i cultures, per tal de formar futurs ciutadans i ciutadanes responsables que estiguin 
preparats per aprendre i participar en la societat al llarg de tota la vida.
- Potenciar un vocabulari amb mirada co-educativa, evitant les formes corresponents al masculí amb 
pretès valor genèric.
 - Aconseguir que l’alumnat aprengui a parlar, escoltar i dialogar; expressar vivències, emocions i 
opinions, així com saber argumentar.  

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

- Afavorir les habilitats i les actituds pròpies de la competència comunicativa (el diàleg, l’expressió 
de sentiments, emocions, pensament crític, opinions, vivències, etc.) per aconseguir que l’alumnat 
sigui capaç de reelaborar, contextualitzar i explicar diferents textos que els arriben a través dels 
mitjans de comunicació: notícies, reportatges, opinions, anuncis etc.
- Programar sistemàticament la producció de textos orals relacionats amb qualsevol aspecte o fet de 
la vida diària: de l’escola, del barri, del país... etc., valorant i respectant les normes de la interacció 
oral.
- Vetllar per l’ús d’un llenguatge no discriminatori i que respecti les diferències de gènere. 
- Fomentar l’hàbit de la lectura.



- Conèixer del funcionament de les biblioteques per saber on es poden trobar llibres per a la seva 
edat i de temes del seu interès en les diferents llengües.
- Ser capaços de expressar impressions personals després de les lectures en qualsevol de les 
llengües i adoptar una posició crítica.
- Consolidar l’ús d’estratègies per aconseguir informació i obtenció de dades.
- Ser capaç d’utilitzar programaris per enviar i rebre correus electrònics, i per comunicar-se amb 
l’exterior.
- Ser capaç d’utilitzar les llengües eficaçment en l’activitat escolar tant per buscar, recollir i 
processar informació, com per escriure textos vinculats a les diferents àrees del currículum.
- Ser capaços de valorar, respectar i mostrar actitud receptiva cap a les persones que parlen altres 
llengües o variants del català i el castellà, i tenen una cultura diferent a la pròpia.
- Prendre consciència de les actituds personals davant les diferències de llengües i cultures.
- Assumir la realitat de l’existència d’altres punts de vista deguts a una diferent llengua o cultura.
- Ser capaços de valorar la llengua i cultura catalanes, a partir del coneixement i valoració d’altres 
llengües i cultures.
- Ser capaços de valorar positivament la varietat lingüística existent en el context social i escolar i 
de la diversitat lingüística d’Espanya.
- Mostrar curiositat i interès per a la millora dels coneixements en les llengües estrangeres per a 
poder comunicar-se amb companys i companyes d’altres països i per a l’intercanvi d’informació 
dins de l’espai escolar.
- Ser capaços de valorar la pròpia identitat lingüística i cultural i assumir serenament una realitat 
multilingüe. 

3. TRACTAMENT DE LA LLENGUA CATALANA:
3.1 COM A VERTEBRADORA DE L’ENSENYAMENT.

El català serà present en tots els àmbits i moments educatius de l’escola.  El centre  té en
compte la diversitat cultural i plurilingüe  de l’alumnat i  crea un clima de bona actitud i respecte
cap a aquesta diversitat. Entenem que el català ha de ser el nexe d’unió i d’integració d’aquesta
diversitat, afavorint el seu ensenyament i facilitant la comprensió a totes les parts de la comunitat
educativa. Per altra banda, si bé la comunicació amb les famílies es farà en general en català, el
centre  ve demanant des de fa anys els serveis de mediació i de traducció lingüística que posa a
l’abast l’administració per tal de facilitar l’ intercanvi i el vincle amb les famílies.

3.2 COM A LLENGUA VEHICULAR I D’APRENENTATGE.

El català, com a llengua pròpia de les Illes Balears, ho és també de l’ensenyament, i per tant,  
és la llengua vehicular de les diferents activitats d’aprenentatge i ensenyament  del Centre. La 
llengua catalana és la llengua de cohesió i integració entre totes les persones del centre i és el 
vehicle d’expressió de totes les activitats acadèmiques. El centre, en general, té una clara 
conscienciació sobre la necessitat de l’ús del català en la comunicació quotidiana i n’afavoreix l’ús 
entre tota la comunitat educativa.

3.3 COM A LLENGUA DE L’ÀMBIT ADMINISTRATIU I COMUNICATIU.

El català és el vehicle d’expressió normal en totes les activitats docents i administratives del 
Centre ja siguin internes o de projecció externa. El Centre segueix un criteri favorable a l’ús de la 
llengua catalana pel que fa als rètols, cartells, murals i la decoració general. La direcció del centre  
vetlla  perquè les comunicacions amb les famílies a nivell escrit es facin en català, sense perjudici 



que en moments puntuals es facin en altres llengües per tal de facilitar la comunicació amb les 
famílies estrangeres, especialment, les nouvingudes.

4. TRACTAMENT GLOBAL DE LES LLENGÜES.
4.1 LA LLENGUA CATALANA.

En el nostre centre es vetlla perquè l’aprenentatge de les llengües i en concret del català
tingui un enfocament significatiu i funcional a través de la creació de situacions comunicatives que
incentiven l’ús de la llengua.  Les quatre habilitats lingüístiques bàsiques es treballen de manera
integrada. La llengua oral i la llengua escrita reben un tractament global i no aïllat. Atès el context
sociolingüístic del nostre Centre en què una part  de l’alumnat desconeix la llengua del sistema
educatiu de les Illes Balears, s’apliquen les estratègies d’immersió lingüística per tal d’aconseguir
que, en acabar l’ensenyament obligatori, tot l’alumnat tengui el mateix coneixement tant del català
com del castellà.  

La llengua oral
El progrés en la competència comunicativa oral de l’alumne s’ aconsegueix  a partir de la

interacció  amb  el  mestre   i  amb  els  companys.  La  producció  lingüística  dels  alumnes  està
relacionada amb el model lingüístic docent,  i  per tant, és bàsica la interacció del docent com a
element  impulsor  de  la  comunicació  verbal  i  la  qualitat  del  seu  model  lingüístic  (una  bona
pronuncia,  l’ús  d’una  llengua  col·loquial  correcta  i  una  actitud  positiva  davant  les  situacions
comunicatives). L’afavoriment de l’ús correcte de la llengua parlada s’ha de tenir en compte no
només a la classe de llengua sinó en totes les activitats escolars i en totes les interaccions personals.
Una bona part dels mestres  treballen la variant pròpia del català de la zona de Lloseta  on un dels
trets més emblemàtics és la e oberta tònica (en el cas de l’alumnat d’incorporació tardana també
s’introdueix en primer lloc  aquesta variant ). Posteriorment s’introdueix el coneixement de la resta
de les variants de la llengua  per tal d’aconseguir  acabar l’ensenyament obligatori amb  un bon
coneixement de la variant estàndard del català de la zona.

La llengua escrita
L’ensenyament de la llengua escrita té com a objectiu aconseguir al final de l’ensenyament

obligatori  formar  lectors  i  escriptors  competents.  Per  aconseguir  aquest  objectiu  s’apliquen les
orientacions que dóna el currículum i es planifiquen  activitats de lectura i escriptura que tinguin en
compte les necessitats comunicatives i acadèmiques que té l’alumnat en els diversos nivells.  La
competència escrita es potencia  en totes les seves dimensions receptives (lectura) i productives
(escriptura)  de  comunicació  i  creació  i  s’intenta  relacionar-la  amb  les  interaccions  orals  que
afavoreixen un aprenentatge cada cop més conscient i eficaç. Cal per part dels mestres motivar els
alumnes  cap  a  la  lectura  i  escriptura   perquè  descobreixin  en  la  llengua  escrita  una  eina  per
entendre’s a si mateixos i a les altres persones, per comprendre els fenòmens del món i la ciència i
així mateix gaudir de la llengua escrita  com una font de descoberta i plaer personal. Per tant,  té
molta importància la potenciació d’aspectes com la biblioteca escolar  i la utilització d’eines TIC
com a dinamitzadores dels aprenentatges lector i escriptor. El centre compta amb un Pla Lector. El
Centre, seguint els criteris d’immersió lingüística,  desenvolupa l’aprenentatge inicial de la lectura i
l’escriptura en català seguint un enfocament constructivista amb una diversitat de mètodes (global i
analític) en funció de la seva adequació a cada moment.

Relació llengua oral i escrita
En un plantejament integrat de l’ensenyament de les habilitats lingüístiques, la relació que

s’ha d’establir entre la llengua oral i la llengua escrita ha de ser recíproca. Hi ha activitats en què
aquesta relació és inherent: la lectura expressiva, el teatre...  Les quatre habilitats lingüístiques es
treballen  de  manera  implícita  en  totes  les  àrees del  currículum  en  el  desenvolupament  de  les



activitats diàries. Aquest plantejament és compartit per tot el professorat. Es planifiquen activitats
des de totes les àrees en què la interrelació de les habilitats és present.  S’utilitza la llengua oral i la
llengua escrita com a suport per analitzar, reflexionar i millorar l’altra habilitat. Es fan activitats en
què la relació de la llengua oral i llengua escrita és inherent: lectura expressiva, teatre... 

La llengua a les diverses àrees
L’ aprenentatge de la llengua catalana és responsabilitat del conjunt del claustre i per tant

s’ha de vetllar per l’aprenentatge de l’expressió i la comprensió de la llengua catalana des de totes
les àrees del currículum.

Coherència i continuïtat entre cicles i nivells

 Es disposa de protocols per fer el traspàs d’una promoció d’alumnes quan hi ha un canvi
d’ensenyant, quan hi ha un canvi d’etapa i quan hi ha un canvi de cicle. Hi ha coordinació amb els
centres  de  secundària  que  reben alumnes  del  nostre  Centre,  tant  del  traspàs  d’informació  com
d’aspectes metodològics. Les reunions de coordinació de nivell i les reunions de coordinació entre
cicles estan planificades d’una manera sistemàtica, pel que fa a la temporització i pel que fa a la
temàtica que s’hi tracta.

Acollida de l’alumne nouvingut i ensenyament de la llengua vehicular
El nostre centre, com a escola que rep  alumnes nouvinguts en la seva matricula,   vetlla  per

a l’aplicació de mesures organitzatives i  estratègies didàctiques per tal  d’aconseguir que aquest
alumnat rebi una acollida al centre i una atenció lingüística adient per facilitar el seu accés a la
llengua vehicular i d’aprenentatge i la seva adaptació al Centre i al Sistema Educatiu de la nostra
Comunitat. El Pla d ’Acollida del Centre és el document on es recullen i sistematitzen la major part
de les actuacions i mesures organitzatives que s’han de posar en marxa per facilitar la incorporació
de l’alumnat nouvingut. Les actuacions programades tenen com a objectiu central: obtenir una bona
adaptació  e  integració  al  Centre.  S’han  establert  mecanismes  d’avaluació  del  compliment  dels
objectius del pla i per actualitzar-lo en funció dels canvis que es puguin produir en el centre.  Es
considera  el  tutor/a  juntament  amb la  mestra  d’atenció  a  la  diversitat  responsables  d’impulsar
l’aplicació de metodologies per a l’aprenentatge inicial de la llengua i per facilitar una instrucció
comprensible en totes les àrees sempre en coordinació amb l’equip docent . Per això tenim present
els següents objectius:

- Prioritzar, des del primer moment,  l ‘ús i ensenyament   de la llengua catalana . Això també afecta
naturalment a l’alumne nouvingut de procedència hispana que utilitza l’espanyol com a llengua
habitual.
- Les activitats que es desenvolupin han de ser ben diversificades, engrescadores   i enriquidores,
s’han  d’adaptar  al  ritme  d’aprenentatge  de  cada  alumne  i  s’han  de  centrar  bàsicament  en
l’aprenentatge de la llengua,  reforçant-se al màxim el llenguatge oral.

- Les TIC han de ser una eina d’utilització cabdal en les activitats a desenvolupar, tant  pel seu
caràcter motivador com pel gran ventall de possibilitats didàctiques  que ofereixen .

   Atenció a la diversitat 

La intervenció educativa es regeix pel principi d’atenció a la diversitat, base d’una escola
inclusiva. Els mecanismes que es posen en pràctica per fer-la efectiva són  organitzatius, curriculars
i metodològics. Entre aquests mecanismes, s’ han de considerar per una banda  les adaptacions al
currículum, com també el suport en el grup ordinari, els desdoblaments i els agrupaments flexible i



l’atenció individualitzada . En aquest sentit,  el centre desenvolupa com a mesura organitzativa el
desdoblament d’alumnes i els grups flexibles  en els  nivells que així ho requereixen. 

 Activitats d’incentivació de la llengua
El català és el vehicle d’expressió normal en totes les activitats docents i administratives. Per

altra  banda,   el  centre  té  una  participació  activa  en  activitats  acadèmiques  i  culturals  que
s’organitzen des de l’entorn per tal d’incentivar l’ús de la llengua. El centre ha de vetllar perquè
totes aquestes activitats es facin sempre en llengua catalana. Els alumnes participen  a vegades a
concursos literaris.  Exemple, activitat de na Magraneta i en Pep Juli i diferents propostes de les
associacions del poble: Serveis Socials, Sa Capçaneta i Teatre.

Avaluació de la llengua
Les competències lingüístiques dels alumnes s’avaluen en base a l’observació del treball

diari i les produccions pròpies de cada alumne i d’acord a proves elaborades pels mestres en funció
de les competències que es vulguin avaluar a cada moment. L’avaluació és  un procés continu i  té
en compte el punt de partida de cada alumne (avaluació inicial)  i el seu progrés individual i per
tant,   s’estableixen  les  modificacions  curriculars  que  s’estimin  oportunes.  Les  quatre  habilitats
lingüístiques bàsiques són  avaluades d’acord amb el mateix criteri d’importància.

 Materials didàctics
El  Centre   vetlla  perquè  l’adequació  del  material  didàctic  al  nivell  de  competència  de

l’alumnat sigui coherent per tal que l’aprenentatge sigui possible.  És fonamental l'ús de les noves
tecnologies que aporten una major motivació en tots els aprenentatges. 

4.2 LA LLENGUA CASTELLANA.

El  centre,  atesa  la  composició  sociolingüística  de  l’alumnat,  assegura  una  distribució
coherent i progressiva del currículum de llengua castellana al llarg de l’etapa i estableix criteris que
permetin reforçar  i no repetir els continguts comuns que s’han programat fer en el currículum de
llengua catalana.  Els objectius i continguts es treballen de manera transversal, evitant repeticions
inútils i fomentant les transferències d’aprenentatge. El tractament de la llengua castellana segueix
el mateix enfocament comunicatiu, funcional i constructivista que s’utilitza per la llengua catalana.
Les quatre habilitats lingüístiques bàsiques a nivell oral i escrit, a l’igual que en llengua catalana, es
treballaran de manera integrada. La llengua castellana s’introdueix a nivell oral i escrit a partir de
primer cicle  paral·lelament a la lectoescriptura en llengua catalana.  Es fan les mateixes hores en
llengua catalana i castellana a tots els cicles. Hi ha continuïtat i  coherència metodològica entre el
que es fa en català i el que es fa en castellà: es té clar que l’objectiu final és que l’alumnat tingui el
mateix nivell de llengua catalana que de llengua castellana.

Llengua oral 
El centre té present que l’enfocament emprat en l’aprenentatge i ús de la llengua castellana

inclogui activitats perquè l’alumnat adquireixi habilitats lingüístiques, amb especial èmfasi en la
competència oral en els primers cursos. Es treballa bàsicament la variant estàndard del castellà.
Es treballa habitualment la llengua oral en tots els cicles i es treballen les diverses modalitats de
textos orals (entrevista, conversa, dramatització, argumentació...). 



Llengua escrita
L’ensenyament de la llengua escrita té com a objectiu aconseguir al final de l’ensenyament

obligatori  formar  lectors  i  escriptors  competents.  Per  aconseguir  aquest  objectiu  s’apliquen les
orientacions del currículum i es planifiquen activitats de lectura i escriptura que tinguin en compte
les  necessitats  comunicatives  i  acadèmiques  que  té  l’alumnat  en  els  diversos  nivells. Es  fa
coordinadament  amb  l’assignatura  de  llengua  catalana  per  tal  d’aprofitar-ne  les  transferències.
Sempre que es pot, a l’hora de fer recerca, es respecta la llengua original, en la majoria de vegades
el castellà, ja que no és possible en anglès.

Alumnat nouvingut
El centre  posa els mecanismes necessaris per tal que l’alumnat que s’incorpora tardanament

al sistema educatiu i  que no coneix cap de les dues llengües oficials, en acabar l’ensenyament
conegui ambdues de la mateixa manera. En una primera fase, s’assegura  un nivell bàsic de llengua
catalana de l’alumnat nouvingut. Posteriorment s’ inicia un ensenyament de la llengua castellana
que té present el que ja sap l’alumnat de llengua catalana i la gran presència del castellà en la
societat. En cas d’alumnes castellanoparlants s’utilitza aquest domini de la llengua castellana per fer
transferències d’aprenentatge al català.

Llengua de primer ensenyament
Un mestre  de  l'equip  de  suport  realitzarà  les sessions  en  llengua castellana  que  siguin

necessàries per complir amb la normativa de lliure elecció de llengua de primer ensenyament per als
alumnes d'infantil i noves matrícules de 1r i 2n que ho sol·licitin.

4.2 LA LLENGUA ANGLESA.

     L’aprenentatge  d’una  llengua  estrangera  contribueix  a  l’adquisició  de  la  competència
comunicativa  lingüística  de  manera  directa,  completant,  enriquint  i  omplint  de  nous  matisos
comprensius i expressius aquesta capacitat comunicativa general.  Un aprenentatge de la llengua
estrangera  basat  en  el  desenvolupament  de  les  habilitats  comunicatives,  contribuirà  al
desenvolupament d’aquesta competència bàsica en el mateix sentit que ho fa la primera llengua.
A infantil es treballa amb llengua anglesa a diferents sessions i amb professor especialista fins a
cobrir l'horari establert de llengua anglesa. A tota la primària es fan tallers de llenguatge oral en
anglès. L’escola participa a projectes Erasmus+ amb alumnes, cosa que és una eina motivadora per
l’alumnat de cara a l’aprenentatge de l’anglès. 

Llengua oral 
El centre té present que l’enfocament emprat en l’aprenentatge i ús de la llengua anglesa

inclogui activitats perquè l’alumnat adquireixi habilitats lingüístiques, amb especial èmfasi en la
competència oral a partir del segon cicle de Primària. Es treballa habitualment la llengua oral en tots
els cicles i es treballen les diverses modalitats de textos orals (entrevista, conversa, dramatització,
argumentació, coral, ...) especialment a partir del segon cicle de Primària.

Llengua escrita
L’ensenyament de la llengua escrita té com a objectiu aconseguir al final de l’ensenyament

obligatori formar lectors i escriptors amb un nivell adequat en el domini de la llengua anglesa. Per
aconseguir aquest objectiu s’apliquen les orientacions del currículum i es planifiquen activitats de
lectura  i  escriptura  que  tinguin  en  compte  les  necessitats  comunicatives  i  acadèmiques  que  té
l’alumnat en els diversos nivells. Sempre que es pot, a l’hora de fer recerca, es respecta la llengua
original, que moltes de vegades és en anglès. 



5. PLANTEJAMENTS DIDÀCTICS.

5.1 PREVISIONS DE CARÀCTER GENERAL.

Entenem que l'educació del segle XXI poc té a veure amb l'educació tradicional que vàrem 
viure quan érem joves. El món i la societat han sofert grans canvis en tots els seus nivells, i 
l'educació no en pot quedar al marge. Les escoles no són els únics centres d'aprenentatge dels 
infants, és més, molt possiblement no siguin la primera font d'informació i formació. El nostres 
alumnes són bombardejats per una informació que ni tan sols busquen, en uns formats molt més 
atractius i fora de les aules. Davant aquest fet cal que l'escola doni una resposta i les eines 
necessàries per poder fer front a aquesta allau d'informacions de manera crítica i estructurada. És 
primordial l’ús que facem de les diferents llengües curriculars com també que les seves 
metodologies d’aprenentatge responguin a aquest canvi de paradigma educatiu on els infants són el 
centre real de tots els processos.  El que ha de fer és formar els futurs ciutadans i ciutadanes perquè 
es converteixin en aprenents més flexibles, eficaços i autònoms, dotant-los de capacitat 
d‘aprenentatge, i no només de coneixements i sabers. 

5.2 RECURSOS.

- Organització dels recursos materials: El Centre  vetlla perquè l’adequació del material didàctic al
nivell  de competència de l’alumnat  sigui  coherent per  tal  que l’aprenentatge sigui  possible.  És
fonamental l'ús de les noves tecnologies que aporten una major motivació en tots els aprenentatges. 

- Organització dels recursos humans:  Per afavorir una correcta competència comunicativa en tot
l’alumnat el centre vetlla per distribuir adientment els recursos humans amb que compta a nivell de
claustre de mestres i a nivell del propi alumnat propiciant mesures com els desdoblaments, reforços
a la classe, agrupaments flexibles...

- Biblioteca Escolar: El centre  vetlla  perquè l’accés a la lectura per part dels alumnes sigui un fet
quotidià  real  i  efectiu  per  tal  de  potenciar  l’hàbit  lector,  per   la  qual  cosa  es  planifiquen   i
promocionen activitats com ara el préstec de llibres de lectura encaminades a l’adquisició del gust
per la lectura.  Així mateix, el dia del llibre s’organitza un mercadet solidari de llibres cedits pels
mateixos alumnes, els doblers recaptats es destinen a actuacions solidàries .

5.3 ACTIVITATS DE FOMENT DE L’HÀBIT LECTOR.

Des dels diferents cicles es duran diferents activitats enfocades a fomentar l’hàbit lector dels 
nostres alumnes. Aquestes activitats són molt diverses, i es treballen tant a les àrees de llengües, 
com a altres(ambients, tallers, projectes, ...). L’objectiu és generar una il·lusió per la lectura i atracar 
aquest hàbit als infants. Entre aquestes activitats hi trobam: activitats de descoberta(de lletres, 
paraules, títols, ...); l’hora del conte; activitats d’entrades relaxades; l’hora del lector; lectura de 
poemes i gloses; participació en el pla lector de zona; els grans llegim als petits; ...

5.4 AVALUACIÓ DE LA COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA.

Pensam que aquesta avaluació ha de ser part del dia a dia, i no ha de quedar restringida a
moments puntuals, com proves o exàmens. Donam una especial importància a les comprensions
orals, que fins ara s’havien treballat molt poc de manera sistemàtica a les escoles, donant molta
importància a la comprensió lectora. Aquesta avaluació ha de ser la suma de totes les activitats on



les llengües hi prenguin part, sense centrar-se exclusivament, en les àrees purament lingüístiques.
Ha de ser un procés continuu, sense perdre de vista el punt de partida de cada alumne, i valorant el
seu progrés. Valorarem per igual les quatre habilitats  lingüístiques bàsiques, ja que no e poden
entendre de manera separada. Aquesta avaluació quedarà reflectida a l’avaluació individual de cada
un dels alumnes.

6. MOTIVACIÓ DE LA DECISIÓ D’INCORPORAR, O NO, 
L’ENSENYAMENT D’UNA ASSIGNATURA EN LLENGUA ESTRANGERA.

El centre, en el seu moment va prendre la decisió de no impartir cap assignatura en llengua 
estrangera, en el nostre cas, en llengua anglesa, degut al baix nivell d’arrelament familiar del català, 
així com l’alt percentatge d’alumnat immigrant o castellanoparlant. Aquesta idea segueix igual al 
centre en aquests moments, degut a que el context sociolingüístic i econòmic del poble segueix 
igual, o fins hi tot ha empitjorat degut als efectes de la passada crisi econòmica. Pensam que l’ús de 
l’anglès fora de l’àmbit de les sessions de llengua estrangera en cap cas ens aportaria resultats 
positius en el seu aprenentatge, ans el contrari, a més de repercutir negativament en l’aprenentatge 
de la llengua catalana i castellana.

7. ESPECIFICACIÓ DE LES ÀREES QUE S’IMPARTIRAN EN CADA UNA 
DE LES LLENGÜES.

Com hem comentat en el punt anterior al centre no s’hi imparteix cap assignatura en llengua 
estrangera.

8. ESTRATÈGIES PER DESENVOLUPAR LA COMPETÈNCIA 
COMUNICATIVA.

 Per ajudar al desenvolupament i adquisició de la competència lingüística comunicativa i 
audiovisual serà de capital importància l’ús de les TIC en totes les àrees.  Les propostes que 
comentam a continuació són comuns a les tres llengües, es tindran present des de qualsevol àrea i 
s’entendrà que el grau de dificultat dependrà de l’edat dels alumnes i de la llengua a tractar. 

- Es potenciaran activitats que treballin les habilitats i les actituds pròpies de la competència 
comunicativa (el diàleg, l’expressió de sentiments, emocions, pensament crític, opinions, vivències, 
etc.) per aconseguir que l’alumnat sigui capaç de reelaborar, contextualitzar i explicar diferents 
textos que els arriben a través dels mitjans de comunicació: notícies, reportatges, opinions, anuncis 
etc.
- Es programaran sistemàticament la producció de textos orals i escrits relacionats amb qualsevol 
aspecte o fet de la vida diària: de l’escola, del barri, del país... etc., valorant i respectant les normes 
de la interacció oral.
- Es fomentarà que l’alumnat sigui capaç de produir textos (en la llengua estrangera textos senzills) 
en diferents situacions.
 - Es fomentarà que l’alumnat sigui capaç d’utilitzar les estratègies adquirides en cursos anteriors en 
el procés de producció de textos. 
- Es consolidarà l’ús d’estratègies per aconseguir informació i obtenció de dades, especialment 
durant el desenvolupament dels projectes d’aula.
- Es treballarà l’ús de les TIC per potenciar la comunicació amb l’exterior, ja sigui a nivell local o 
internacional (mitjançant els projectes Erasmus+).



9. CRITERIS PER A L’ATENCIÓ ESPECÍFICA D’ALUMNES 
D’INCORPORACIÓ TARDANA AMB DÈFICIT DE CONEIXEMENT DE LA 
LLENGUA CATALANA.

El nostre centre, com a escola que rep  alumnes nouvinguts en la seva matricula,   vetlla  per
a l’aplicació de mesures organitzatives i  estratègies didàctiques per tal  d’aconseguir que aquest
alumnat rebi una acollida al centre i una atenció lingüística adient per facilitar el seu accés a la
llengua vehicular i d’aprenentatge i la seva adaptació al Centre i al Sistema Educatiu de la nostra
Comunitat. El Pla d’Acollida del Centre és el document on es recullen i sistematitzen la major part
de les actuacions i mesures organitzatives que s’han de posar en marxa per facilitar la incorporació
de l’alumnat nouvingut. Les actuacions programades tenen com a objectiu central: obtenir una bona
adaptació  e  integració  al  Centre.  S’han  establert  mecanismes  d’avaluació  del  compliment  dels
objectius  del  pla  i  per  actualitzar-lo  en funció dels  canvis que es  puguin  produir  en  el  centre.
Consideram que és el tutor/a juntament amb la mestra d’atenció a la diversitat  els  responsables
d’impulsar l’aplicació de metodologies per a l’aprenentatge inicial de la llengua i per facilitar una
instrucció comprensible en totes les àrees sempre en coordinació amb l’equip docent .

 Hem marcat els següents punts com a fonamentals dins aquest procés:

- Prioritzar, des del primer moment,  l ‘ús i ensenyament   de la llengua catalana .
Això també afecta naturalment a l’alumne nouvingut de procedència hispana que utilitza l’espanyol
com a llengua habitual.

- El grup-classe ha de ser l’espai de referència per a l’alumne  nouvingut  al centre, tant  pel que fa a
la progressiva adaptació e integració al centre com  per a l’aprenentatge de la llengua catalana.

- S’han de programar activitats que siguin ben diversificades, engrescadores i enriquidores, s’han
d’adaptar al ritme d’aprenentatge de cada alumne i s’han de centrar bàsicament en l’aprenentatge de
la llengua,  reforçant-se al màxim el llenguatge oral.

- Les TIC han de ser una eina d’utilització cabdal en les activitats a desenvolupar, tant  pel seu
caràcter motivador com pel gran ventall de possibilitats didàctiques  que ofereixen .

10. CRITERIS PER A L'ADEQUACIÓ DEL PROCÉS D’ENSENYAMENT DE 
LES LLENGÜES A LA REALITAT SOCIOLINGÜÍSTICA DEL CENTRE PER 
TAL D’ASSOLIR EL SEU DOMINI.

Pensam que l’objectiu primordial, degut a la realitat sociolingüística dels nostres alumnes, és 
garantir la seva competència lingüística en la llengua catalana. És més que evident que la 
competència lingüística en la llengua castellana està assegurada, tant per la nostra tasca a l’escola, 
com per l’impacte que aquesta llengua té en els nostres alumnes fora del centre. Basta una mirada a 
la taula de l’enquesta, com en les gràfiques que en resulten, per adonar-nos que l’ús del castellà és 
molt més important i té un pes molt gran en el dia a dia dels nostres alumnes i les seves famílies. 
L’ús de la televisió en un 65% exclusivament en castellà és una prova més que clara. A més, 
aquelles famílies immigrants, tenen el castellà com a llengua de contacte amb els residents i amb 
l’administració, o bé perquè n’és la llengua d’origen, o bé perquè és la que més dominen. Aquest fet 
és pot comprovar fàcilment amb les famílies magrebines. 



11. APLICACIÓ, DIFUSIÓ, SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PROJECTE.

El Projecte entrarà en ús després de la seva aprovació, per part del Claustre i del Consell 
Escolar. L’Equip Directiu, conjuntament amb el/la coordinador/a lingüístic/a, serà l’encarregat de 
fer-lo arribar, no tan sols als membres del Claustre i del Consell Escolar, sinó també a la resta de la 
comunitat educativa. Estarà juntament amb els altres documents de centre a la pàgina web de 
l’escola per tal que pugui ser consultat per qui ho desitgi. L’Equip Directiu serà qui farà un 
seguiment trimestral del Projecte per tal de trobar possibles deficiències.  A final de cada curs 
escolar és farà, per part de l’Equip Directiu i el/la coordinador/a lingüístic/a, l’avaluació del 
Projecte per tal d’introduir els canvis i les millores que siguin necessàries.


