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A. INTRODUCCIÓ I ANÀLISI DEL CONTEXT

1. INTRODUCCIÓ

El Projecte Lingüístic de Centre regula l’ús de les llengües en els diferents àmbits de l’escola i forma
part del Projecte Educatiu del Centre. Aquest document tracta de recollir tots aquells principis que
són compartits per la comunitat educativa respecte a l’ús i el procés d’ensenyament i aprenentatge
de les llengües als diferents àmbits de l’escola. Ha estat elaborat per l’Equip Directiu del centre. És un
instrument que vincula famílies, alumnat, professorat i personal del centre respecte a l’objectiu comú
de fer efectiu l’aprenentatge de les diferents llengües del centre. Com a part del projecte educatiu, té
una vigència llarga i tracta de recollir globalment tots els aspectes d’ús de les llengües del centre.
Tanmateix, serà revisat periòdicament per tal de fer efectius els objectius de millora que seran
recollits al pla anual de centre i avaluats a la memòria anual. La direcció del centre vetllarà per
donar-lo a conèixer a tota la comunitat educativa.
Aquest document recull l’ús i el procés d’ensenyament i aprenentatge de les llengües als diferents
àmbits de l’escola, compartit per tota la comunitat educativa (claustre, consell escolar i famílies).
Com a document marc que és, cal que la seva concreció es faci operativa a través d’altres
documents del centre, en concret en el projecte curricular, les programacions d’aula, i les
programacions anuals del centre.
La nostra fita és formar parlants plurilingües i pluriculturals amb respecte per la diversitat lingüística i
cultural tenint en compte el català com a llengua vehicular.
Els nostres alumnes en acabar l’escolaritat haurien de ser competents en català, castellà i anglès
atenent al currículum del Departament d’Educació.
Les llengües d’origen de l’alumnat han d’estar presents al centre com a reconeixement del patrimoni
cultural que hi aporten.
El projecte lingüístic emmarca l’organització i la gestió de l’ús i l’ensenyament de la llengua catalana i
d’altres llengües presents al currículum. Es prioritza el treball de la llengua oral i escrita en tots els
seus registres. Per la nostra 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 ser ciutadans i
ciutadanes preparats per saber expressar de forma raonada i coherent les pròpies opinions. .
Els principis expressats en aquest pla lingüístic serviran com a referent a l’hora de prendre decisions
organitzatives, pedagògiques i de contractació de serveis i activitats. La direcció del centre vetllarà
pel seu compliment.
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1.1. Marc normatiu
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya determina en l’article 6, que la llengua pròpia de Catalunya és el
català i que és també la llengua normalment emprada com a vehicular i d’aprenentatge en
l’ensenyament. En el mateix sentit, la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, en l’article 20
defineix la llengua catalana com a llengua pròpia de Catalunya i de l’ensenyament en tots els seus
nivells educatius.
L’article 35.2 de l’Estatut, que regula el sistema educatiu a Catalunya, garanteix a tota la població
escolar, sigui quina sigui la seva llengua habitual en iniciar l’ensenyament, el compliment del deure i
l’exercici del dret de conèixer amb suficiència oral i escrita el català i el castellà a més de l’aranès, en
el cas de l’Aran.
La Llei 12/2009, d’educació, reforça la importància del català i el seu aprenentatge com a llengua
pròpia de Catalunya i factor d’inclusió social, i fa una aposta per la potenciació del plurilingüisme a
les escoles assegurant, com a mínim, un bon nivell d’aprenentatge d’una tercera llengua, d’acord amb
el que estableix l’article 44.2 de l’Estatut. D’altra banda, els currículums estableixen el marc de
competències bàsiques necessàries per aconseguir el plurilingüisme eficaç de tot l’alumnat. Aquests
currículums presenten de manera agrupada objectius i continguts lingüístics amb la finalitat de
reforçar els elements comuns en totes les llengües i afavorir el desenvolupament de la competència
plurilingüe i intercultural de l’alumnat.
El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, estableix que aquests tenen la
responsabilitat de la gestió de les llengües mitjançant el seu projecte lingüístic.
PLC 2019-20 4 I, finalment, el Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en
el marc d’un sistema educatiu inclusiu, a l’article 1, preveu un conjunt de mesures i suports destinats
a tots els alumnes, amb la finalitat d’afavorir el seu desenvolupament personal i social i perquè
avancin en l’assoliment de les competències de cada etapa educativa i la transició a la vida adulta, en
el marc d’un sistema educatiu inclusiu.
1.2. Marc competencial
El model d’educació plurilingüe i intercultural requereix l’assoliment d’unes competències que
permetin als alumnes viure i participar en societats plurals i complexes. El domini de la competència
comunicativa i lingüística, juntament amb les competències de tipus emocional i personal, és
fonamental per desenvolupar tasques amb un alt component cognitiu i per activar l’esperit crític,
argumentar, negociar i explicar el coneixement als altres i fer-ho en diferents llengües. El model
lingüístic català planteja l’educació plurilingüe com alguna cosa més que ensenyar i aprendre
diferents llengües. És un model que implica que totes les llengües, les curriculars i les pròpies,
contribueixin a desenvolupar la competència comunicativa de cada alumne, de manera que les pugui
utilitzar per adquirir nou coneixement i per assolir una comunicació efectiva amb diverses llengües i
en diferents circumstàncies i situacions.
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2. ANÀLISI DEL CONTEXT

2.1. Entorn
El centre està situat al barri de Les Corts, molt a prop de Sants. Es troba ubicat en una zona de
Barcelona on la llengua catalana conviu amb altres llengües que s’han anat incorporant gradualment
els últims anys.
2.2. Alumnat
La població del centre és força heterogènia i presenta un ventall que va des de famílies amb un
poder socioeconòmic mig-alt, molt interessades i implicades en el projecte de l’escola, fins a famílies
d’origen immigrant d’un nivell socioeconòmic més baix.
Pel que fa a la nacionalitat de l’alumnat, segons els indicadors de centre, a la nostra escola hi ha un
4,5 % d’alumnes de nacionalitat estrangera. Aquest percentatge apareix actualitzat al document
“Dades anuals” que s’elabora i s’envia a la Inspecció cada curs.
A la nostra escola, tenim l’objectiu de promoure entre tot el nostre alumnat:
●

El respecte envers totes les llengües.

●

La valoració positiva de la diversitat lingüística.

●

La importància de l’aprenentatge d’una nova llengua.

●

La importància d’aprendre de totes les llengües i cultures.

●

Fer-los parlants plurilingües i interculturals.

2.3. Domini de la llengua
La majoria del nostre alumnat fa servir la llengua catalana.
Tot el professorat té la capacitació i el coneixement de la llengua catalana. És la llengua de
relació utilitzada normalment a l’escola i és la llengua de l’ensenyament.
El català és la llengua utilitzada per la majoria de famílies.
Així mateix, el català és la llengua de comunicació de l’AMPA. Pel que fa a les persones que
intervenen en la resta d’activitats del centre, es procura fomentar en tot moment que el
personal que té relació amb l’alumnat utilitzi el català com a llengua de relació. L’escola
disposa de menjador escolar amb monitors i es fomenta la relació amb l’alumnat en català.
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3. OFERTA DE LLENGÜES ESTRANGERES

L'escola té com a objectiu la formació escolar i personal de tot l'alumnat, així com preparar-los per a
l'èxit en la seva vida laboral i social. Actualment, per tal d'assolir aquesta fita és imprescindible
formar una ciutadania europea capaç d'accedir a un món laboral cada vegada més global, exigent i
internacionalitzat.
Avui en dia, més que mai, creiem vital la competència comunicativa i capacitació del nostre alumnat
en llengües estrangeres, que els permeti la mobilitat laboral i les estratègies personals per a
l'aprenentatge continuat al llarg de tota la seva vida.
La predominança de l'anglès com a llengua d'aprenentatge en la major part de països d'Europa i del
món és un fet, donat que aquesta llengua s'ha convertit en la llengua de la major part de relacions
comercials i socials internacionals. Per aquest motiu és la llengua estrangera escollida per l’escola.
3.1. Places docents amb perfil professional AICLE.
Actualment a l’escola tenim perfilades tres places en llengua anglesa, una a Infantil i dues a
Primària.

4. OBJECTIUS EN RELACIÓ AMB L’APRENENTATGE I ÚS DE LES LLENGÜES

❏ Conèixer i utilitzar correcta i apropiadament la llengua catalana tant oralment com
per escrit,emprant-la com a llengua vehicular i d’aprenentatge en tots els àmbits:
relacional, administratiu, de comunicació i aprenentatge.
❏ Aconseguir un domini oral i escrit de la llengua castellana que permeti a l’alumnat
utilitzar-la apropiadament com a font de informació i vehicle d’expressió.
❏ Potenciar la utilització tan formal com informal de l’anglès de manera progressiva i
cap a la immersió en anglès, sempre que la comprensió dels alumnes ho permeti
sense perdre’s la informació rellevant.
❏ Adquirir els coneixements prescrits i la competència lingüística adequada en
català,castellà i anglès al final de l’etapa d’educació primària.
❏ Desenvolupar les capacitats expressives i comunicatives dels infants per a ser
interlocutors actiu i receptors de informació crítics i lliures.
❏ Cercar recursos i estratègies per despertar el gust per la lectura en les tres llengües.
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5. CRITERIS METODOLÒGICS I ORGANITZATIUS EN RELACIÓ AMB L’APRENENTATGE DE
LES LLENGÜES

5.1 Tractament de les llengües
L’objectiu fonamental que guia el nostre projecte lingüístic és que tots els alumnes assoleixin una
plena competència comunicativa que els permeti, en acabar l’Etapa de Primària, utilitzar amb
normalitat les dues llengües oficials i comprendre i produir missatges orals i escrits en llengua
anglesa. Els continguts estan seqüenciats en funció del procés d’ensenyament i els mestres que
imparteixen les àrees de llengua catalana i de llengua castellana treballen coordinadament, establint
una franja horària i uns criteris per tal de tractar les estructures comunes a les dues llengües oficials.
Aquestes estructures comunes s’impartiran només en llengua catalana, evitant així les repeticions i
afavorint la transferència d’aprenentatges entre ambdues llengües.

LLENGUA CATALANA
❏ El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’ensenyament i, per
tant, és la llengua vehicular de les diferents activitats d’ensenyament i aprenentatge
del centre. La llengua catalana és l’eina de cohesió i integració entre totes les
persones del centre i és el vehicle d’expressió de les diferents activitats
acadèmiques.
❏ L’aprenentatge del català present a totes les àrees del currículum, donant-li un
enfocament especialment comunicatiu, significatiu i funcional.
❏ Les àrees s’impartiran en llengua catalana excepte la de llengua castellana i la de
llengua estrangera. Les activitats orals i escrites, l’exposició del mestre/a, el material
didàctic i les activitats d’avaluació seran en llengua catalana. El centre tindrà cura de
la qualitat de la llengua vehicular, i el professorat en serà el transmissor del model
d’ús per a que l’alumnat tingui un referent clar i sòlid.
❏ Les quatre habilitats lingüístiques bàsiques es treballen de manera integrada.
❏ El centre vetllarà perquè la llengua catalana no quedi limitada exclusivament a una
llengua d’aprenentatge, per tant, es té en compte en tots els àmbits de convivència i
de comunicació quotidiana. El centre farà del català el vehicle d’expressió normal de
llurs activitats docents i administratives, tant les internes com les externes.
Activitats per cicles:
❏ Educació infantil
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❏ Es treballa la llengua oral durant el desenvolupament diari de les rutines:
passar llista, mirar el temps, la data, etc.
❏ Es realitzen les activitats següents: el protagonista de la setmana, el
projecte del nom de la classe, l’ educació emocional, els racons, els
ambients, …
❏ Educació Primària
❏ Foment de la lectura a l’aula establint moments de lectura diaris a les aules i
s’ha reforçat el paper de la biblioteca escolar, amb l’objectiu primordial de
fomentar el gust per la lectura.
❏ Ús de la metodologia de Pictoescriptura a tot Primària, amb la majoria de
les sessions de llengua amb dos mestres a l’aula. En finalitzar el curs, cada
alumne/a escriu el seu propi llibre.
❏ Ús de les TAC integrat en l’aprenentatge de la llengua.
❏ Foment de la llengua oral en totes les matèries (exposicions, debats,
discussions, assemblees, recitació de poemes…)

LLENGUA CASTELLANA
❏ L’ensenyament del castellà té garantida la presència adequada en tot el currículum
de l’ensenyament, de manera que en acabar l’escolarització tot l’alumnat sigui
competent tant a nivell oral com a nivell escrit.
❏ S’introdueix a nivell oral a partir de primer de primària, mentre que l’ensenyament
de la llengua escrita es fa de manera sistemàtica en el moment en què l’alumnat ja
té un cert nivell en català.
❏ El tractament de la llengua castellana segueix el mateix enfocament comunicatiu,
funcional i constructivista que la llengua catalana. S’utilitza la mateixa metodologia
que amb el Català, la Pictoescriptura, amb l’objectiu de fer un tractament integral de
les dues llengües, així com treballar les estructures comunes.
❏ Ús de les TAC integrat en l’aprenentatge de la llengua

LLENGUA ANGLESA
❏ El centre ha triat la llengua anglesa com a llengua estrangera. Aquesta llengua
s’introdueix a P4.
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❏ L’aprenentatge d’aquesta llengua es realitza des d’un enfocament comunicatiu,
participatiu i molt gradual, anant de la comprensió oral i escrita a l’expressió oral
per acabar en l’expressió escrita.
❏ L’escola s’ha afegit al programa d’innovació pedagògica “Generació Plurilingüe
(GEP): aprendre llengües estrangeres a través de les matèries”. En aquest programa
hi participen diversos centres de tota Catalunya i la seva implementació és de tres
cursos. Els objectius generals del programa són promoure l’aplicació a l’aula de
metodologies per a l’aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera
(AICLE), fomentar el desenvolupament de projectes interdisciplinaris en llengua
estrangera i oferir pautes per a l’organització educativa i el disseny curricular.
❏ Els objectius específics que hem fixat com a escola a l’hora d’adequar el projecte
GEP al nostre centre són:
❏ Objectiu 1: Creació d’un equip de treball de docents que seran els que
lideraran el projecte en el centre.
❏ Objectiu 2: Augmentar la competència comunicativa de l’alumnat en la
llengua anglesa . S’ha augmentat una hora setmanal d’anglès de 4t a 6è.
❏ Objectiu 3: Implementar l’anglès a l’àrea de Medi de 3r a 5ê, realitzant una
unitat cada curs en aquesta llengua.
❏ Objectiu 4: Organització d’un “English Day” anual, en el que es promou el
coneixement d’un país anglosaxó i els seus costums, gastronomia,
tradicions…, enfocat d’una manera lúdica i de caire festiu.
❏ Objectiu 5: Garantir la difusió i visualització del projecte dins i fora del
centre a partir de la promoció del plurilingüisme
❏ Ús de les TAC integrat en l’aprenentatge de la llengua

5.2. Accés i ús de la informació
Es planifiquen activitats que generin necessitat de cerca d’informació en diferents tipus de registres (
Internet, biblioteca municipal i biblioteca d’aula) i es treballa el procés de recollida i processament de
la informació obtinguda. En el desenvolupament de la competència digital hi són implicats tots els
mestres de les diferents àrees i tenen cura de que els alumnes presentin la informació en la llengua
en què s’imparteix aquella àrea.
5.3. Pla de lectura de centre
El centre està actualment elaborant el PLEC com a document específic. Tot i que aquest document
està en procés d’elaboració, existeixen uns acords d’escola pel que fa a l’animació a la lectura:
lectures obligatòries a cada nivell en diferents llengües, subscripcions a revistes adequades als
diferents nivells de l’Etapa d’Infantil i de Primària, activitats d’animació i dinamització lectora per part
d’empreses externes al centre, promoció de l’ús de la biblioteca d’aula i biblioteca municipal, així com
visites anuals a la biblioteca del barri per dur a terme allà activitats de dinamització
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6. RECURSOS I ACCIONS COMPLEMENTÀRIES

6.1. Pla d’acollida de l’alumnat nouvingut
Atès que la competència en llengua catalana resulta fonamental per tal d’accedir als aprenentatge i
per la integració social i cultural, actualment i donat el nombre d’alumnes nouvinguts que tenim
podem facilitar els mecanismes de reforç necessaris perquè l’alumnat nouvingut aprengui aquesta
llengua, tot i que no disposem d’aula d’acollida.
Independentment d’aquests reforços, l’aprenentatge de la competència comunicativa és
responsabilitat de totes les àrees del currículum. Per tant, el professorat tindrà en compte
estratègies d’atenció a la diversitat que facilitin aquest objectiu: grups cooperatius, companys guia,
materials adaptats, etc.
Quan el nostre centre rep alumnat nouvingut que desconeix la llengua catalana (llengua vehicular i
d’aprenentatge del sistema educatiu de Catalunya), s’apliquen les mesures organitzatives i
estratègies didàctiques per tal d’aconseguir que aquest alumnat rebi una acollida al centre i una
atenció lingüística personalitzada, que li permeti l’accés al currículum ordinari en les millors
condicions possibles.
Quan el nostre centre rep alumnat nouvingut que desconeix les dues llengües oficials del sistema
educatiu de Catalunya, s’apliquen les mesures organitzatives i didàctiques per tal d’aconseguir que
aquest alumnat rebi una acollida al centre i una atenció lingüística de qualitat, de manera que se li
faciliti l’accés a la llengua vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu de Catalunya en les
millors condicions possibles.
Pel que fa a l’ensenyament del castellà, quan el centre acull alumnes nouvinguts, en una primera
fase s’assegura un nivell bàsic en llengua catalana, i no és fins aleshores que s’inicia el procés
d’ensenyament i aprenentatge del castellà, ja que amb la seva presència en l’àmbit proper queda
compensat. D’aquesta manera evitem les interferències entre ambdues llengües. Menys en el cas
d’alumnes que arriben de països de parla castellana.
6. 2. Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua

-

-

Participació en els Jocs Florals del centre i del districte.
Lectura a casa de llibres
Foment de l’ús de la biblioteca escolar.
Dinamització de la biblioteca escolar per part d’un equip de treball que es reuneix
periòdicament i en fa difusió a la resta de l’equip docent.
Instauració d’una “Pyctofesta” a final de curs a partir del curs 22-23, en la que els alumnes
dels diferents nivells exposaran les seves obres literàries i explicaran a les famílies el procés
dut a terme.
Gust per la lectura a l’hora de l’esbarjo a infantil i dins les aules de Primària.
Racons de lectura individual o col·lectiva per les aules.
Conta contes a infantil
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6.3. Atenció a la diversitat
El centre s’organitza per atendre la diversitat de necessitats i ritmes d’aprenentatge del alumnes pel
que fa a la llengua catalana. Considerem fonamental el desenvolupament de la llengua oral a
l’Etapa d’Infantil, i l’assoliment de la lectura i l’escriptura a 1r i 2n de l’Etapa de Primària, i el
desenvolupament de la comprensió lectora i l’expressió oral i escrita a la resta de nivells. Així mateix
es realitzen les adaptacions curriculars, organitzatives i metodològiques necessàries per atendre la
diversitat d’acord amb les orientacions del Departament d’Ensenyament i l’assessorament dels
serveis educatius.
Els i les mestres especialistes d’Educació Especial del centre participen en almenys una sessió de
llengua a totes les aules d’Infantil i Primària, per tal de facilitar la detecció de casos i l’orientació als
i les mestres en la intervenció amb els alumnes.
6.4. Avaluació del coneixement de la llengua.
Es realitza l’avaluació continuada com una part del procés d'ensenyament aprenentatge d’acord
amb els criteris d’avaluació que hi ha establerts en el PEC del centre. Igualment, apliquem les
proves de competències bàsiques que proporciona el Departament, a 6è de Primària, a partir de les
quals obtenim uns indicadors que utilitzem com a referència per a adoptar mesures de millora.
6.5. Informació multimèdia
La incorporació de les tecnologies de la informació i de la comunicació al sistema educatiu respon al
desenvolupament de la societat del coneixement en l’àmbit formatiu. Les TAC han esdevingut un
vehicle de comunicació i de convivència i per tant al nostre centre s’incorporen de manera
planificada dins de l’horari i del programari de llengua catalana i de la resta d’àrees.

7. COMUNICACIÓ INTERNA I RELACIÓ AMB L’ENTORN

Organització dels usos lingüístics
●

Pel que fa l’organització dels usos lingüístics, l’escola ha acordat seguir un criteri
lingüístic favorable a l’ús del català en els rètols, els cartells i la decoració general
del centre.

●

Tots els documents del centre estan escrits en llengua catalana. Son coneguts i
tinguts en compte pel conjunt de mestres. Es revisen i actualitzen periòdicament.
Així mateix, es dóna a conèixer els elements d’aquests documents que tenen
relació concretament amb cada sector de la comunitat educativa.

●

Els documents del centre estan redactats tenint en compte els criteris d’utilització
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d’un llenguatge no sexista ni androcèntric, així com les notificacions a les famílies i
a d’altres sectors de la comunitat educativa. El professorat també té present
aquests criteris, tant en la comunicació oral com en els materials escrits que utilitza
amb l’alumnat. Aquest ús no sexista del llenguatge està incorporat al nostre centre
amb tota l'extensió i normalitat quotidiana.

Comunicació externa
●

En relació a les comunicacions externes, l’escola empra el català en les seves
actuacions internes (actes, comunicats, informes, Dinantia...) i en la relació amb
corporacions públiques de Catalunya, institucions i amb les empreses que contacta.
També utilitza la llengua catalana en les comunicacions i les notificacions adreçades
a persones físiques o jurídiques residents en l’àmbit lingüístic català, sens perjudici
del dret dels ciutadans i ciutadanes a rebre-les en castellà, si ho demanen.

●

El centre fa la documentació en català i s'atenen les peticions en castellà que
sol·liciten les famílies o centres d’altres comunitats.

●

Així mateix, el centre educatiu ha acordat que tots els professionals de l’escola
s'adreçaran habitualment en català a les famílies de tot l'alumnat, sempre i que
això no impedeixi la comprensió del missatge oral que es vol traslladar. Les famílies
que tinguin aquestes dificultats seran ateses en castellà si això millora la qualitat de
la conversa.

●

Si bé la comunicació amb les famílies en general es farà en català, en els casos
necessaris el centre podrà acudir al Servei de Traducció i Mediació de l’Ajuntament
de Barcelona per saber si podem comptar amb el suport de persones externes al
centre per la traducció lingüística.

●

L’escola té una pàgina web que li permet la comunicació amb tota la comunitat
educativa. S’hi pot trobar tota la informació que necessita l’alumnat i les seves
famílies: documentació, característiques, programació de sortides i d’activitats que
es realitzen a l’escola, activitats extraescolars, participació en projectes, arxiu
fotogràfic,...

●

La pàgina web és un recurs compartit i usat per tota la comunitat educativa i s'han
establert els mecanismes per actualitzar-la constantment.

8. CONCRECIÓ OPERATIVA DEL PROJECTE LINGÜÍSTIC

PROJECTE LINGÜÍSTIC
Escola Barcelona
Curs 2019-23

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 al tractament de les llengües
al centre. Com a document marc que és, cal que la seva concreció es faci operativa a través d’altres
documents del centre (pla anual i memòria anual). Molts dels criteris que hem recollit en aquest
document ja s’han traduït en actuacions concretes a l’escola i representen, per tant, una realitat del
nostre centre. Tanmateix, cal continuar treballant per tal de fer efectiu el desenvolupament de les
competències bàsiques de tot l’alumnat.
8.1. Revisió del projecte lingüístic
El projecte lingüístic s’actualitzarà sempre que sigui necessari incorporar algun aspecte nou al
projecte i es revisarà una vegada a l’any a partir de les valoracions fetes a la memòria anual.
Darrera revisió: abril 2022

