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1. INTRODUCCIÓ                                                                                                               

El present projecte lingüístic parteix de la revisió d’un projecte anterior que s’havia elaborat
durant el curs 2007/2008, ja que calia establir uns principis més amplis, calia contemplar la
nova composició de l’alumnat del centre, que ha canviat des de llavors així com introduir nous
plantejaments metodològics vers l’aprenentatge de les llengües.

Aquest nou projecte tracta de recollir tots aquells principis que són compartits per la comunitat
educativa respecte a la plena normalització de la llengua catalana i la integració a la cultura
catalana  així  com tenir  una  actitud  oberta,  respectar  les  llengües  i  cultures  presents  en
l’entorn on vivim i interessar-nos, i  fer-ne respectar d’altres de més llunyanes, de les quals
podem aprendre i enriquir-nos personalment, malgrat no les aprenguem mai, és a dir, arribar
a un plurilingüisme que garanteixi un tracte respectuós en l’ús de les llengües i el seu ús en
total llibertat.

Ens  organitzarem  seguint  una  filosofia  coeducadora  que  disminueixi  el  sexisme  i
l'androcentrisme,  tindrem en  compte  el  reconeixement  de  la  diversitat  afectivosexual  i  la
valoració crítica de les desigualtats,  així com l'atenció a la diversitat de l'alumnat,  amb la
finalitat que pugui assolir els objectius de l'etapa. Posarem  una especial atenció a l'adquisició
de les competències bàsiques, a la detecció i tractament de les dificultats d'aprenentatge tan
bon punt es produeixin, a la tutoria i orientació educativa de l'alumnat i a la relació amb les
famílies per donar suport al procés educatiu dels seus fills i filles.

Creiem  que el paper que juga la llengua i la comunicació  a l'escola és molt important en els
processos d’aprenentatge i  que la base dels seus ensenyaments es situa en el seu us social,
pel que els aprenentatges lingüístics i comunicatius  es produeixen en qualsevol àrea, per
aquest motiu cal una bona coordinació docent, i que es puguin aplicar a l'aprenentatge de
totes  les  llengües  i,  alhora,  afavoreixin  així  la  competència  plurilingüe  i  intercultural  de
l’alumnat. Cal tenir present que la llengua és una competència transversal a totes les àrees,
pel que l’assoliment dels objectius bàsics dependrà del tractament que se’n faci a totes. 

El  nostre  objectiu  fonamental  és  aconseguir  que  tot  l'alumnat  assoleixi  una  sòlida
competència  comunicativa  en  acabar  l'educació  obligatòria,  així  com  que  assumeixin  la
diversitat cultural i lingüística com un fet enriquidor.

El projecte lingüístic és el que regula l’ús de les llengües en els diferents àmbits del centre.
Com a tal, és un instrument que vincula a famílies, alumnat, professorat i personal del centre
respecte a l’objectiu comú de fer efectiva la normalització lingüística.

El projecte lingüístic, forma part del PEC, s’ha de desenvolupar i desplegar en els  documents
habituals  d'organització  i  gestió  del  centre  que  la  normativa  vigent  prescriu:  normes
d’organització i funcionament de centre  (NOFC), pla anual de centre (PAC), i  memòria de
gestió del centre (MAC). 
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2. ANÀLISI DEL CONTEXT                                                                                             

2.1.CARACTERÍSTIQUES SOCIOLINGÜÍSTIQUES

El centre té una antiguitat de 25 anys.  Compte actualment amb 3 aules de parvulari i 6 de
primària, i 162 alumnes matriculats que comporten una ràtio variable segons el nivell amb una
mitjana de 18 alumnes per aula.

La plantilla està formada per 14 mestres, 5 adscrits a Educació Infantil i la resta comprèn les 6
tutories de Primària i les especialitats de música, educació física, anglès i educació especial.

El nivell econòmic de la zona és baix, tot i que els índexs d’atur no són gaire alts, però si que
les condicions laborals són bastant precàries en moltes ocasions.

El nivell cultural del barri és més aviat mitjà/baix i  tot i que a nivell municipal hi ha diferents
associacions culturals on poder participar la gran majoria no hi participa.

La majoria de l’alumnat procedeix del mateix barri, i tot i que la majoria ha nascut a Catalunya
(un 80%),  la  llengua familiar  és menys d’un  5% la catalana,  i  en ocasions el  seu entorn
cultural és molt diferent al català. Cal tenir present que gairebé un 20% és d’origen estranger,
majoritàriament del Magrib, de Centre i Sud Amèrica però també de Bòsnia i Xina. 

A la vegada es planteja la qualitat de l’aprenentatge de la llengua castellana, ja què tot i ser la
llengua d’ús, té força mancances d’estructuració i riquesa.

Per a la majoria de famílies immigrants de l'escola, aquest és l'únic espai d'intercanvi fora del
seu entorn familiar.

2.2. DOMINI DE LA LLENGUA

La majoria de l’alumnat de l’escola desconeix la llengua catalana en començar P3, així com la
gran  majoria  només  escolta el  català  només  a  l’escola,  fets  pels  quals hem  optat  per
l'aplicació del programa d’immersió lingüística.

L’escola és conscient que ha de ser el context d’aprenentatge, ja que és l'espai en el que es
produeix l'ús principal de la llengua catalana, per d'aquesta manera tractar de dotar l’alumnat
del màxim de situacions comunicatives on pugui emprar-la per tal de garantir la cohesió de la
societat evitant la compartimentació en comunitats lingüístiques separades. Cal, també, tenir
en compte el tractament integrat dels llenguatges audiovisuals.

Tot el professorat té la capacitació i el coneixement de la llengua catalana i la castellana, així
com un nombre creixent de mestres que tenen coneixements de la llengua anglesa, a més a
més de l'especialista .

Pel  que fa  a  la  resta  de  membres  de  la  comunitat  educativa  que  participa  en  diferents
activitats  al  centre  tot  i  tenir  capacitació  i  coneixement  sobre  la  llengua  catalana  solen
expressar-se en llengua castellana.
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3. PRINCIPIS DEL P  ROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE                                                     

3.1. OBJECTIUS LINGÜÍSTICS

El Projecte lingüístic del centre és l'instrument que ens ha de permetre assolir els objectius
generals referents a la competència lingüística que defineix la normativa vigent,  juntament
amb els proposats pel centre i recollits en el PEC, que són:

• Garantir, en acabar l'educació primària, el domini equivalent de les llengües oficials.
• Garantir un grau de competència bàsic en una llengua estrangera.
• Reconèixer i fer presents a l'aula i al centre les llengües familiars de l'alumnat d'origen

estranger i facilitar-ne l'aprenentatge.
• Capacitar a l'alumnat per conviure en una societat plurilingüe i pluricultural.
• Reforçar el paper de la llengua catalana com a llengua vehicular del sistema educatiu i

potenciar-ne l'ús per part de l'alumnat.
• Garantir l'acollida i l'atenció lingüística de l'alumnat nouvingut, i la seva integració a

l'aula ordinària.

3.2. ÀMBIT PEDAGÒGIC

3.2.1. El tractament de la llengua catalana com a l lengua vehicular i d’aprenentatge.

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua vehicular i d’aprenentatge del
centre i s’utilitzarà en qualsevol de les activitats. 

Donat que l’entorn escolar del nostre centre no ha assolit la plena normalització lingüística i el
castellà és la llengua predominant en la majoria d’usos lingüístics, l’escola s’ha de convertir
en el context de referència per a què l’alumnat pugui esdevenir competent en la comunicació i
l'expressió  en  la  llengua  catalana,  que serà  el  vehicle  d’ensenyament  aprenentatge i  de
relació en tots els àmbits. 

L’objectiu primer del treball de la llengua catalana serà l’assoliment d’unes estructures orals
sòlides,  que  permetin  una  estructuració  dels  missatges,  tot  posant  els  fonaments  per
l’adquisició  del  llenguatges  escrit  i  l’aprenentatge de la  lectoescriptura  a  cicle  inicial,  per
iniciar-se a cicle mitjà i aprofundir a cicle superior en l’anàlisi de les estructures lingüístiques,
de les seves representacions, funcions i normes així com dels diferents registres.

L'escola  desenvoluparà  també el  projecte  “El  gust  per  la  lectura”  que pretén  treballar  la
lectura com a font de plaer, per tal d'aconseguir bons lectors com a mitjà per millorar els
resultats en totes les àrees del coneixement.

 Es durà a terme amb activitats com:

• apadrinaments lectors,
• visites a la biblioteca municipal
• visites d’escriptors, il·lustradors, actors,...
• jocs florals,
• jornades de teatre,
• Presentacions de treballs,
• projecte: «sóc periodista»
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• revista «Còctel de prunes»
• setmanari «Petit còctel»
• etc.

El centre vetllarà perquè en acabar l’educació primària l’alumnat conegui i utilitzi correctament
i apropiadament la llengua catalana, tant oralment com per escrit per tal d’esdevenir usuaris i
aprenents  capaços  de  comunicar-se  i  accedir  al  coneixement  en  un  entorn  plurilingüe  i
pluricultural.

L’escola serà també l'espai on l'alumne adquireixi els senyals d'identitat nacional propis, com
la història, la cultura, el patrimoni o les tradicions i fomentarà el sentiment de pertinença i
estimació al país, la relació amb l'entorn, l'obertura al món i la iniciació a participar en la
societat que els envolta.

Per  afavorir  aquesta identificació de l’escola  com a context  de referència de la  llengua i
cultura  catalana,  el  centre  aplicarà  des  de l’entrada  de  l’alumnat  a  Educació  Infantil   el
programa d’immersió lingüística.

El català ha de ser el vehicle d’expressió normal del professorat i de l’alumnat i de la resta de
personal en totes les activitats docents internes i externes. 

El  centre ha de vetllar  per l’ús habitual  de la  llengua catalana,  com a llengua vehicular  i
d’aprenentatge, en els recursos materials i  didàctics del centre (llibres,  jocs,  audiovisuals,
programari, etc.). 

Les  dues  llengües  oficials  a  Catalunya  s'han  configurat  en  una  sola  àrea  a  fi  d'evitar
repeticions  i  afavorir  la  transferència  d'aprenentatges  entre  elles.  Totes  les  àrees
s’imparteixen en llengua catalana, a excepció de les àrees de llengua castellana i llengües
estrangeres.   El  català  s’emprarà  en  totes  les  activitats  orals  i  escrites:  l’exposició  del
professorat, el material didàctic i les activitats de l’alumnat i les d’avaluació. 

Donada  l’aplicació  del  programa  d’immersió  lingüística,  la  distribució  d’hores  en
l’aprenentatge de la llengua catalana  atenent que en aquesta llengua es duran a terme les
estructures lingüístiques comunes serà la que figura a l'Annex nº 1.

3.2.2. El tractament de la llengua castellana.

L’ensenyament del castellà tindrà garantida la presència adequada en tot el currículum de
l’ensenyament  primari,  de  manera  que  tot  l‘alumnat  en  tindrà  un  coneixement  rigorós  i
correcte per a poder-la utilitzar adequadament.

El centre vetllarà perquè el professorat que imparteix la llengua castellana tingui cura de la
qualitat de la llengua, ja què ell/a serà el transmissor del model per a l’alumnat, perquè aquest
en tingui un referent clar i sòlid. 

La llengua castellana serà introduïda al primer curs de primària on el treball principal serà el
de la llengua oral. El procés d’adquisició de la llengua que  s’ha dut a terme  en els cursos
anteriors,  ha facilitat l’adquisició de les estructures comunes de les llengües que es duen a
terme a cicle mitjà.

Carrer Lleida s/n 08107 Martorelles Tel./Fax 93 5795315   ceippruneres@xtec.  cat  

Aprovat: CONSELL ESCOLAR         Data: 26 de març d e 2019              
                         Aquest document pot quedar obsolet una vegada imp rès 6



Generalitat de Catalunya                                        
Departament d’Educació                                PROJECTE LINGÜÍSTIC                            
Escola Les Pruneres                                    DE CENTRE

El centre vetllarà perquè en finalitzar la seva escolaritat al centre, l’alumnat conegui la llengua
castellana  a nivell oral i escrit de manera que pugui utilitzar-la apropiadament com a font
d’informació  i  vehicle  d’expressió  per  tal  d’esdevenir  usuaris  i  aprenents  capaços  de
comunicar-se i accedir al coneixement en un entorn plurilingüe i pluricultural.
La distribució d’hores  que es dedica a  l’aprenentatge de la llengua castellana serà la que
figura a l'Annex nº 1.

3.2.3.  El tractament de la llengua estrangera: ang lès i altres.

El centre opta per l’anglès com a llengua estrangera. L‘alumnat iniciarà l’aprenentatge de la
llengua  als  primers cursos d’Educació  Infantil  contemplant  la  possibilitat  de la  introducció
d’una segona llengua estrangera en el cicle superior,  o bé la implementació de continguts
d’àrees no lingüístiques en llengua anglesa.

La llengua anglesa, a l’igual que la resta de les llengües, s’introduirà a partir de la llengua
oral,  de forma  lúdica i competencial,  aconseguint una bona actitud per part de l’alumnat i
predisposició per a utilitzar-la.

A l’educació infantil i 1r de Primària es seguirà la metodologia Artigal (basada en el treball oral
de  diferents  contes),  el  diary  (treball  de  les  emocions  entre  padrins  i  fillols  en  llengua
anglesa), les rutines, festivitats (pràctica del vocabulari de les tradicions angleses) i el teatre.

A 2n, i Cicle mitjà es treballa la metodologia «Magic Stone» (continuació dels contes Artigal) en
els quals es comença a introduir l’escriptura i la lectura tot sempre de manera globalitzada i
contextualitzada.  A 5è es  treballa  amb el  “MS  Club”,  que  és  la  continuació  del  material
treballat.   Es continua amb el treball del diary  (a l'aula i fora de l'aula amb els fillols), les
rutines, les festivitats i el teatre.

A 4t, 5è i 6è es comença el treball d’un projecte per trimestre, així com el treball per racons en
els  quals  es  treballen  els  diferents  aspectes  de  la  llengua  (reading,  writing,  speaking  i
listening)

La distribució d’hores que es dedica a l’aprenentatge de la llengua anglesa serà el que figura
a l'Annex nº 1

El centre disposa del professorat amb l’especialitat, la titulació i els coneixements adients per
impartir aquesta llengua.

El  centre  organitzarà  l'horari  per  tal  d’optimitzar  les  hores  de  l'especialista  de  llengua
estrangera i de la resta de professorat que tenen capacitació i coneixement d'aquesta.

Satisfetes  les  necessitats  i  les  coordinacions  derivades  del  seu  caràcter  d'especialista,
especialment  les  corresponents  al  desplegament  del  projecte  lingüístic  del  centre,  el
professorat es dedicarà a altres activitats pròpies de la seva condició de mestres. 

El  centre  vetllarà  perquè  en  acabar  l’ensenyament  primari  l’alumnat  sigui  capaç  de
comprendre i  expressar  missatges  senzills  dins d'un context  per tal  d’esdevenir  usuaris  i
aprenents  capaços  de  comunicar-se  i  accedir  al  coneixement  en  un  entorn  plurilingüe  i
pluricultural.
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3.2.4 Criteris generals per a les adequacions del p rocés d’ensenyament aprenentatge
de les llengües.

El  centre  vetllarà  perquè  en  el  moment  d'incorporació  de  l'alumnat  amb llengua  familiar
diferent de la catalana, es duguin a terme mesures organitzatives i curriculars que permetin la
seva integració escolar i l'aprofitament dels seus estudis, d'acord amb les característiques
personals, d'aprenentatge i del context social. L'acolliment d'aquest alumnat tindrà en compte
de manera especial l'aprenentatge lingüístic, l'accés al currículum comú i els processos de
socialització. 

El centre avaluarà cada any les competències lingüístiques de l’alumnat per tal d’ajustar la
seva programació curricular de manera que s’aconsegueixin plenament els objectius propis
de cadascuna de les llengües del centre, per mitjà de diferents proves d’avaluació interna que
es duran a terme a començaments i a finals de curs.

Algunes de les mesures per atendre la diversitat de les aules poden ser:
• Intervenció de dos mestres a l’aula per poder atendre millor la diversitat.
• Desdoblaments  dels  grups:  per  poder  dur  a  terme en  grups  reduïts  tasques més

específiques.
• Grups flexibles:  treball  en grups  més reduïts  amb alumnat  homogeni  de  diferents

nivells.
• Intervenció de la mestra d’educació especial per poder atendre les necessitats més

específiques d’algun alumne/a.
• Reforços de lectura: lectura individual amb alumnes.
• SEP: suport dins de l’horari lectiu i/o fora de l’horari.

3.3. ÀMBIT INSTITUCIONAL

Per tal  d’oferir  i  potenciar  una imatge del centre coherent  amb els  seu projecte lingüístic
s’utilitzarà el  català  com  a  vehicle  d’expressió  normal  en  totes  les  activitats  docents  i
administratives, tant les internes com les de projecció externes. 

Per tal de vetllar pel coneixement de l’entorn social i cultural immediat i, en especial, de la
llengua, la història, la geografia, la cultura i la realitat social catalanes, el centre participarà i
col·laborarà  en  activitats  internes  i  externes  que  fomentin  l’ús  de  la  llengua  i  la  cultura
catalana.

El centre vetllarà per la difusió entre la comunitat educativa de les ofertes institucionals que
fomentin l’ampliació de coneixements sobre la  cultura catalana i  la situació del català en
relació amb les altres llengües presents en el centre i en el context on està ubicat.

El centre oferirà els recursos que estiguin al seu abast per tal que la comunitat pugui fer ús de
la llengua catalana en totes les seves activitats internes com externes. 

El centre col·laborarà en la difusió de cursos de llengua i cultura catalanes per a les famílies
de  l’escola,  fomentant  la  seva  participació  perquè  aquestes  s’impliquin  en  el  procés
d’aprenentatge de la llengua catalana de llurs fills/es. Tot i que la llengua vehicular de l’escola
serà sempre el català, caldrà presentar certa flexibilitat amb les famílies nouvingudes fins que
aquestes adquireixin un coneixement de la llengua que els permeti la comunicació en català.
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La diversitat lingüística existent a l’escola s’assumeix com una riquesa i una oportunitat de
l’alumnat per conèixer altres realitats culturals, pel que la diversitat és considerada com un
valor afegit a la tasca escolar.

Els/les especialistes de llengua estrangera utilitzaran sempre aquesta llengua per adreçar-se
a l’alumnat, tant dins com fora de l’aula. 
3.4. ÀMBIT ADMINISTRATIU

Les actuacions administratives sol·licitades per les famílies es faran en català, excepte quan
aquestes vagin destinades a entorns de fora de Catalunya.

El centre utilitzarà la llengua catalana en totes les comunicacions i en les notificacions tant
internes com externes. En el cas de famílies que no tinguin un domini suficient de la llengua
catalana se'ls facilitarà els recursos necessaris per ajudar-los en la comprensió.

Es vetllarà per la utilització habitual d’un llenguatge no sexista en les comunicacions internes i
externes del centre.

S’oferiran  els  recursos  a  l’abast  del  centre  per  tal  de  possibilitar  que  tota  la  comunitat
educativa pugui fer tots els comunicats en llengua catalana.

4. CRITERIS PER A IMPLEMENTAR EN EL CURRÍCULUM

4.1.CRITERIS DE SEQÜENCIACIÓ I PROGRAMACIÓ

La programació de les llengües tindrà en compte el desenvolupament de totes les habilitats
lingüístiques: expressió, comprensió, lectura i escriptura.

Els continguts de les àrees lingüístiques s’organitzaran al voltant de competències, amb la
finalitat d’atendre els diferents usos socials. Per això el currículum presentarà: la dimensió
comunicativa,  que inclourà  parlar  i  conversar;  escoltar  i  comprendre;  llegir  i  comprendre;
escriure; i els coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge; la dimensió
literària; i la dimensió plurilingüe i intercultural.

El  desenvolupament  competencial  implicarà  la  capacitat  d'utilitzar  els  coneixements  i
habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la
intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implicarà la comprensió,
la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació. 

La reflexió i interiorització de normes i criteris sobre la part formal de llengua es farà a partir
de contextos significatius per a l’alumnat, així com es tindrà en compte la transversalitat de
les llengües alhora de distribuir els aprenentatges.També per realitzar activitats conjuntes els
diferents cicles, com podrien ser les que es duen a terme a la Setmana Cultural.

L’aprenentatge de qualsevol  de les llengües es produirà en situacions comunicatives que
garanteixin l’assoliment de les competències bàsiques d’aquesta matèria. Per aquest motiu es
duen a  terme en el  centre  activitats  com ara:  Setmanari  “Petit  Còctel”,  revista  trimestral
“Còctel  de  Prunes”,  Programa de Participació  a  Primària,  programes de ràdio,  biblioteca
escolar, o a través de projectes, entre d’altres.
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Els processos d'aprenentatge de la llengua i la comunicació juntament amb el fet que la base
del  seus  ensenyaments  se  situï  en  l’ús  social  de  la  llengua,  fa  que  els  aprenentatges
lingüístics i comunicatius que es produeixen en qualsevol matèria, amb una bona coordinació
docent, es pugui aplicar a l’aprenentatge de les altres i, alhora, afavoreixin la competència
plurilingüe i pluricultural de l’alumnat. 

A més del tractament específic en algunes àrees del currículum, la comprensió lectora, la
capacitat d'expressar-se amb correcció oralment i per escrit, la comunicació audiovisual, l'ús
de les tecnologies de la informació i la comunicació i l'educació en valors es desenvoluparan
en totes les àrees. 

Els recursos TIC s'integraran en el currículum de llengües.

La presentació unitària del currículum farà afavorir el desenvolupament de la competència
plurilingüe i pluricultural. Així es facilitarà la necessària coordinació de les propostes de totes
les llengües ensenyades a l’aula, i la priorització d’aquestes propostes derivades del diferent
estatus que té cada llengua i el domini que en tenen les nenes i els nens.

Atès que el català és la llengua vehicular i d'aprenentatge de l'ensenyament, els continguts i
estructures lingüístiques comunes es concretaran a través d'aquesta llengua i serà punt de
referència per a la llengua castellana.

La llengua catalana  com a vehicle d'estructuració de tots els aprenentatges, serà la que
facilitarà l'aprenentatge d'altres llengües.

Per  elaborar  la  programació  de  llengua  castellana  es  tindran  en  compte  els  continguts
específics i diferencials del castellà respecte del català.

Caldrà  tenir  cura  d’aquells  continguts  que  provoquen  interferències  en  una  situació  de
contacte de llengües i planificar el seu treball en el moment més adequat.

En el  moment  d'introducció de la  llengua escrita  en castellà,  caldrà només presentar les
relacions grafia-so que siguin diferencials respecta al català.

Tenint  en  compte  el  grau  de competència   comunicativa  i  els  hàbits  d'ús  de  la  llengua
catalana  de  l'alumnat  del  nostre  centre,  el  moment  de  la  sistematització  de  la  llengua
castellana es farà a partir del primer curs del cicle inicial a nivell oral per arribar, al final del
mateix cicle, a transferir al castellà els aprenentatges assolits tot tenint en compte que no
s'haurà de tractar aquesta llengua com si fos desconeguda per l'alumnat.

La programació que es desprèn  del Currículum de llengua castellana tindrà en compte els
següents aspectes:

• Han de facilitar l'accés progressiu de l'alumne a la llengua escrita.
• Potenciar, arrodonir  i enriquir l'expressió oral i escrita de la llengua castellana.
• Portar a un domini suficient de la llengua castellana.

Per tant la programació de llengua castellana ha d'anar íntimament lligada a la de llengua
catalana i en tot moment caldrà:
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• Evitar la repetició sistemàtica de continguts ni plantejar de forma paral·lela i sense cap
relació els aprenentatges. 

• Atendre  l’especificitat  dels  continguts  remarcant  els  trets  diferencials  d'ambdues
llengües.

• Evitar  l'anticipació  d'aprenentatges  que prèviament  no  hagin  estat  treballats  en  la
llengua base d'aprenentatge.

La introducció de la llengua estrangera es realitzarà  a partir de  de P4 preferentment. 

Les estratègies d'intervenció educativa respecte el procés d'ensenyament-aprenentatge de la
llengua anglesa haurà d'afavorir l'ús comunicatiu i s'evitarà la memorització d'estructures i de
la gramàtica pròpia de la llengua.

La  llengua  anglesa  s’introduirà  a  partir  de  la  llengua  oral  i  es  vetllarà  per  a  què  sigui
significativa i presentada dins d'un context que tingui en compte els interessos dels alumnes i
els coneixements.

4.2. CRITERIS METODOLÒGICS

El  professorat  tindrà  un  coneixement  adequat  de  les  estratègies  necessàries  per  a
desenvolupar amb èxit  un procés d’immersió lingüística,  participant  si  cal  en activitats de
formació permanent.

El  centre  vetllarà  perquè  l’organització  del  temps afavoreixi  la  comunicació  en  contextos
significatius.

El  centre  vetllarà  per  l’existència a  les  aules  d’espais  que afavoreixin  la  comunicació en
contextos significatius (catifa, racons, etc)

El centre organitzarà l’horari de biblioteca per a què tots les alumnes pugin fer-ne un ús real i
continuat.

El centre fomentarà l’existència de la biblioteca d’aula i del treball del «gust per la lectura»

El centre fomentarà l’existència de material comú per a l’aprenentatge de les llengües: vídeos,
música, software, etc.

S’utilitzaran els recursos TIC integrats en el currículum de llengües, per organitzar, aplicar i
presentar  la  informació  en  diferents  formats,  per  aprendre  a  llegir  i  escriure  de  forma
individual  i  col·lectiva,  per  comunicar-se  i  publicar  la  informació  per  a  una  audiència
determinada, facilitant la quantitat i qualitat dels documents produïts i fent que el procés de
lectura i escriptura esdevingui més col·laboratiu, interactiu i social.   Com per exemple per
confeccionar les diferents publicacions del centre per part de l'alumnat.

El  material  didàctic  utilitzat  tindrà en  compte  el  tractament  de  les  llengües  del  Projecte
lingüístic.

El  professorat  dissenyarà estratègies  que potenciïn  l'ús  de  la  llengua vehicular  entre els
alumnes en els espais no curriculars (pati, sortides, passadissos... ).
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Cal que l'ensenyament integri totes les llengües, que coordini els continguts que s’aprenen i
les metodologies en les diferents situacions d’aula, a fi que les nenes i els nens avancin cap a
l’assoliment d’una competència plurilingüe i intercultural.

S’utilitzaran les llengües familiars per afavorir l’autoestima de l’alumnat en detalls concrets:
cartells (per exemple “benvinguts”) en diverses llengües; s’aprendran cançons (populars o de
moda) en les llengües de l’alumnat nouvingut; es tindrà una cura especial a pronunciar bé els
noms i cognoms de l’alumnat; el professorat aprendrà alguna fórmula de cortesia (bon dia,
adéu,  com  estàs?...)  en  la  llengua  de  l’alumnat,  és  a  dir,  s’aprofitarà  la  riquesa  del
plurilingüisme per millorar l’aprenentatge del català  i viure la diversitat lingüística com una
manera d’enriquir-nos amb altres cultures.

S’utilitzarà un enfocament comunicatiu per ensenyar les llengües i la comunicació, que se
centrarà en la  construcció social  dels  significats,és a dir  que,  per  donar  sentit  a  tots els
aprenentatges  del  currículum  s’organitzarà  el  centre  com  un  espai  comunicatiu  on  la
biblioteca - mediateca del centre, la revista de l’escola “Còctel de Prunes”, el setmanari “Petit
Còctel”, la ràdio escolar “Ràdio Pruna”o altres elements facilitin l’intercanvi dintre de l’escola i
l’obertura del centre al seu entorn.

4.3. CRITERIS D’ORGANITZACIÓ

Cada llengua ha de tenir el seu punt propi de referència i aquests han de ser ben diferenciats
per  tal  d'evitar  interferències  entre  les  llengües.  La  separació  de  contextos  pot  venir
determinada per:

• La incorporació de recursos que facilitin l'associació de cada llengua a una situació
determinada. 

• La delimitació d’una aula específica per a la classe d’anglès. 
• La delimitació d’un espai diferent a la pròpia aula per a les referències escrites en

cada llengua.
• Es  tindrà  cura  de  l’assignació  d’un/a  mestre/a  diferent  per  a  cadascuna  de  les

llengües.
• En  l’organització  dels  recursos  humans  es  tindran  en  compte  les  situacions

d’aprenentatge de l’alumnat en programa d’immersió i les de l’alumnat d’incorporació
tardana.

• Es duran a terme coordinacions entre el professorat d’educació infantil i d’educació
primària en el procés d’ensenyament i aprenentatge de la lectura i l’escriptura donat
que és essencial perquè l’alumnat consolidi els aspectes fonamentals de la lectura i
l’escriptura durant el cicle inicial de l’educació primària.

4.4. CRITERIS DE RELACIÓ AMB LES ALTRES ÀREES

L’aprenentatge de la llengua catalana es farà també des de la resta d’àrees del currículum.
Les matèries d’Educació Física, Música i Llenguatge visual i plàstic ajudaran a fomentar les
habilitats d’expressió i comprensió oral. Les matèries de Coneixement del Medi social i natural
i  Matemàtiques ajudaran a fomentar les  habilitats  d’expressió i  comprensió  escrita,  tenint
especial cura del tractament de tota la tipologia textual.

Es contemplarà la possibilitat d’impartir alguna àrea no lingüística del currículum en llengua
estrangera.
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4.5. CRITERIS D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Amb l'alumnat d’incorporació tardana s’introduirà la llengua catalana en primer lloc, deixant
l’aprenentatge  de  la  llengua  castellana  (per  aquells  de  llengua  diferent)  quan  s’hagi
aconseguit un nivell llindar en català.

A partir de la seva avaluació inicial el centre organitzarà el suport lingüístic d’aquest alumnat
tenint cura de fer-ho en aquelles matèries on l’alumne no té encara competències. Es vetllarà
perquè segueix amb el grup classe les activitats d’educació física, visual  i plàstica, en les
quals l’alumne pot participar i aquelles en que pugui seguir amb suport.

L’objectiu  fonamental  d’aquesta  atenció  més  individual  ha  de  ser  en  tot  moment  la
incorporació a les activitats del grup classe el més aviat possible.

4.6. CRITERIS D’AVALUACIÓ

L'avaluació dels processos d'aprenentatge de l'alumnat serà contínua i global, de manera que
es tindrà en compte especialment el progrés de l'alumne en el conjunt d'àrees del currículum.
Així com també es tindrà en compte l’autoavaluació i la coavaluació entre l’alumnat, com a
part del seu propi procés d’aprenentatge.

L'avaluació prendrà en consideració els  diferents  elements del  currículum,  el  treball  fet  a
classe i l'interès i l'esforç a progressar demostrat per l'alumne. Es posarà especial cura en
l'avaluació formativa i en el grau d'adquisició de les competències bàsiques.

En començar un cicle  es valorarà el  grau de domini de les quatre habilitats lingüístiques
bàsiques com a punt de partença dels aprenentatges.

Es  passaran  proves  d’avaluació  en  finalitzar  els  diferents  cursos  per  tal  de  tenir  dades
contrastades sobre la progressió de l’aprenentatge.

Als diferents nivells utilitzarem l’observació sistemàtica per conèixer el procés d’adquisició de
la llengua oral.

Els  resultats  de  l’avaluació  ens  permetran  determinar  si  hem  aconseguit  les  nostres
intencions educatives En el supòsit que el progrés de l'alumne no sigui l'adequat, s'establiran
mesures de suport per facilitar-li l'adquisició dels aprenentatges bàsics i imprescindibles per
poder seguir  el  procés educatiu. Aquestes mesures s'adoptaran en qualsevol moment del
cicle i comportaran l'inici de processos de millora.

Caldrà que l'alumnat sigui conscient del procés que segueix en el seus aprenentatges per tal
que sigui capaç d'usar funcionalment la reflexió sobre la llengua, revisant i reformulant les
seves produccions, i que aprengui a transferir el que ha après en altres situacions.

Es treballarà amb diferents tipus d'agrupaments i mitjançant el treball cooperatiu, per tal de
poder donar a l'alumnat el protagonisme i la responsabilitat del seu aprenentatge ajudant-lo a
valorar el propi treball i a decidir com millorar-lo.

Atès que l'objectiu de l'ensenyament de la llengua és aconseguir que les nenes i els nens
esdevinguin persones plurilingües, cal partir de la idea que hi ha diferents graus de domini

Carrer Lleida s/n 08107 Martorelles Tel./Fax 93 5795315   ceippruneres@xtec.  cat  

Aprovat: CONSELL ESCOLAR         Data: 26 de març d e 2019              
                         Aquest document pot quedar obsolet una vegada imp rès 13



Generalitat de Catalunya                                        
Departament d’Educació                                PROJECTE LINGÜÍSTIC                            
Escola Les Pruneres                                    DE CENTRE

d'una llengua, i que cal tenir altres capacitats. Serà important que l'alumnat sigui conscient de
la seva situació plurilingüe i del fet que aquesta pot canviar.

6. DIFUSIÓ DEL PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE

La direcció del centre vetllarà perquè tots els/les mestres que s’incorporen al centre així com
la resta de membres de la comunitat educativa conegui els principis del Projecte lingüístic.

Els principis del Projecte lingüístic seran revisats i concretats anualment en el Projecte Anual. 
 
El centre comptarà amb la figura del coordinador lingüístic, amb les funcions pròpies que
estableix la normativa . 

Aquest Projecte lingüístic  es difondrà a tota la comunitat educativa a través de la pàgina web,
en la qual podrà ser consultada per qualsevol membre.

La Cap d’Estudis vetllarà per l’aplicació cada any de les propostes de consecució del projecte
lingüístic que s’implementin en el projecte anual de centre, així com de la inclusió d’aquells
aspectes recollits a la memòria què no hagin estat aconseguits.

7.AVALUACIÓ

La consecució dels objectius del projecte lingüístic s’avaluaran en finalitzar el curs. Les dades
obtingudes es lliuraran a la direcció  del centre per tal de ser incloses en la memòria general
de centre. Aquestes dades avaluatives es tindran en compte per a planificar les actuacions
del proper curs.

8.ACTUALITZACIONS DEL PLA

Ha estat consensuat pel claustre i aprovat pel Consell Escolar el 26 de març de 2019. Aquest
projecte lingüístic està actualitzat en relació a la normativa vigent i a la situació actual  de
l’escola. Després de la seva aprovació pel consell escolar, no ha de considerar-se  com un
document tancat i inamovible, sinó que cal que sigui un document fàcilment modificable, per
adaptar-lo als nous acords i a les noves necessitats del centre, i  ha de ser un document
constantment  millorable  en  tots  aquells  aspectes  que  es  considerin  convenients.  Les
actualitzacions posteriors que es vagin produint  s’aniran afegint en forma d’annex.
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DILIGÈNCIA D’APROVACIÓ

Martorelles,  26 de març  2019

Entrada en vigor:

Aquest document del Projecte Lingüístic de centre  entrarà en vigor a partir  del dia  27  de
març de 2019.

Montserrat Rubió Torrents
Directora de l’escola Les Pruneres

DILIGÈNCIA per fer constar que el present document ha estat aprovat pel consell escolar el
dia 26 de març de 20 tal com consta a l'acta nº 4 del curs escolar 2018/2019

Vist i plau de la directora La secretària

Montserrat Rubió Torrents Mireia Torguet Noguera
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