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1. INTRODUCCIÓ  
 

 
 

El Projecte lingüístic de la nostra escola es considera un document 

inclòs en el Projecte Educatiu de Centre. 

Aquest projecte lingüístic és l’instrument que possibilita l’organització i 

gestió dels aspectes  referents a l’estat, ús i tractament curricular de les llengües 

en els diferents àmbits del centre d’acord amb la normativa vigent. 

Com a tal, és un instrument que vincula a alumnes, mestres, famílies i 

altre personal del centre respecte a l’objectiu comú de fer efectiu el projecte. 
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2. CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC 

 

L’escola Andersen és un centre públic d’Educació infantil i primària que promou 

en el conjunt de la seva comunitat una educació integral, de qualitat i 

compromesa amb la societat actual, dins un marc de coeducació, catalanitat, 

aconfessionalitat, pluralisme i defensa de valors democràtics. 

En la nostra societat hi ha diversos llenguatges i sistemes de comunicació que 

transmeten significacions diverses, a l'Escola han de ser apresos, treballats i 

interpretats. L'ensenyament-aprenentatge de la llengua és un àmbit de treball 

molt important a l'Escola, tant en els aspectes d'expressió com en els de 

comunicació. 

L'alumnat del centre és divers tot i que aproximadament un 70% tenen com a 

llengua d’ús familiar i vehicular el català. La resta dels alumnes, provenen 

majoritàriament del Marroc, però també la tendència actual és que s’incorporin 

un nombre significatiu d’alumnes procedents de la resta d’Àfrica, de països 

Asiàtics, de països sud-americans i de països de l’Europa de l’est. 

Actualment la majoria d'alumnes de les famílies procedents d'altres països ja 

són nascuts aquí, per això la seva llengua vehicular a l’escola és el català. El 

català és la llengua de l'entorn escolar i de la ciutat, això facilita que els alumnes 

amb una llengua materna diferent assoleixin un cert domini de la llengua 

catalana a nivell oral amb facilitat i en un període relativament curt de temps. 

La totalitat del professorat disposa de la capacitació i el coneixement de la 

llengua catalana i la llengua castellana. Cada vegada és més nombrós el nombre 

de docents que tenen l’especialitat i/o un cert domini d’una tercera llengua, en 

especial la llengua anglesa. 

Pel que fa a les persones que intervenen en la resta d’activitats de centre 

(monitors de serveis, d’activitats extraescolars, cuineres, personal 

d’administració i serveis, la junta de l’Ampa...) utilitzen la llengua catalana com 

a llengua de comunicació. 
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3. MARC LEGAL 

 

El present projecte lingüístic pretén recollir els aspectes relatius a 

l’ensenyament i ús de les llengües a la nostra escola. Aquest Projecte parteix 

dels següents documents normatius:  

 

 La Llei d’Educació 12/2009 estableix, en el seu Títol II, el 

règim lingüístic del sistema educatiu: 

 

Article 9. Règim lingüístic 

1. El règim lingüístic del sistema educatiu es regeix pels principis que estableix 

aquest títol i per les disposicions reglamentàries de desplegament dictades pel 

Govern de la Generalitat. 

2. Correspon al Govern, d'acord amb l'article 53, determinar el currículum de 

l'ensenyament de les llengües, que comprèn els objectius, els continguts, els 

criteris d'avaluació i la regulació del marc horari. 

 

Article 10. Dret i deure de conèixer les llengües oficials 

1. Els currículums han de garantir el ple domini de les llengües oficials catalana 

i castellana en finalitzar l'ensenyament obligatori, d'acord amb el Marc 

europeu comú de referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de 

les llengües. 

2. Els alumnes que s'incorporin al sistema educatiu sense conèixer una de 

les dues llengües oficials tenen dret a rebre un suport lingüístic específic. Els 

centres han de proporcionar als alumnes nouvinguts una acollida 

personalitzada i, en particular, una atenció lingüística que els permeti iniciar 

l'aprenentatge en català. Així mateix, els centres han de programar les activitats 

necessàries per a garantir que tots els alumnes millorin progressivament el 

coneixement de les dues llengües oficials  i  que  hi  hagi  concordança  entre  les  

accions  acadèmiques  de  suport lingüístic i les pràctiques lingüístiques del 

professorat i altre personal del centre. (…) 
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Article 11. El català, llengua vehicular i d'aprenentatge 

1.  El  català,  com  a  llengua  pròpia  de  Catalunya,  és  la  llengua  

normalment emprada com a llengua vehicular i d'aprenentatge del sistema 

educatiu. 

2. Les activitats educatives, tant les orals com les escrites, el material 

didàctic i els llibres de text, i també les activitats d'avaluació de les àrees, les 

matèries i els mòduls del currículum, han d'ésser normalment en català, excepte 

en el cas de les matèries de llengua i literatura castellanes i de llengua 

estrangera, i sens perjudici del que estableixen els articles 12 i 14. 

3. Els alumnes no poden ésser separats en centres ni en grups classe diferents 

per raó de llur llengua habitual. 

4. En el curs escolar en què els alumnes iniciïn el primer ensenyament, les 

mares, els pares o els tutors dels alumnes la llengua habitual dels quals sigui el 

castellà poden instar, en el moment de la matrícula, i d'acord amb el 

procediment que estableixi el Departament, que llurs fills hi rebin atenció 

lingüística individualitzada en aquesta llengua. 

 

Article 12 Llengües estrangeres 

1. Els currículums aprovats pel Govern han d'incloure l'ensenyament de, com a 

mínim, una llengua estrangera, amb l'objectiu que els alumnes adquireixin 

les competències d'escoltar, llegir, conversar, parlar i escriure, d'acord amb el 

Marc europeu comú de referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i 

l'avaluació de les llengües. 

2.  El projecte  lingüístic  ha de  determinar,  d'acord amb les prescripcions 

del Departament, quina llengua estrangera s'imparteix com a primera llengua 

estrangera i quina, o quines, com a segona. 

3. El projecte lingüístic pot determinar els criteris per a impartir continguts 

curriculars i altres activitats educatives en alguna de les llengües estrangeres. 

En el primer supòsit, es requereix autorització del Departament. 
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Article 13 Competència lingüística del professorat, dels 

professionals d'atenció educativa i del personal d'administració i 

serveis. 

1. Els mestres i els professors de tots els centres han de tenir la titulació 

requerida i han d'acreditar, en la forma que es determini per reglament, el 

domini de les dues llengües oficials, de manera que en puguin fer un ús 

adequat, tant oral com escrit, en l'exercici de la funció docent. Els mestres i els 

professors, en l'exercici de llur funció, han d'emprar normalment el català, tant 

en les activitats d'ensenyament i aprenentatge com en l'àmbit general del centre. 

2. El Departament ha d'adoptar les mesures necessàries per a actualitzar la 

competència lingüística del professorat i ha de promoure la creació i la utilització 

d'eines didàctiques que facilitin l'ensenyament del català i en català. 

3. Els professionals d'atenció educativa i el personal d'administració i serveis 

dels centres educatius han de conèixer el català i el castellà, de manera que 

estiguin en condicions de fer-ne un ús adequat en l'exercici de les funcions 

corresponents. El Departament ha d'establir els mecanismes i les condicions que 

permetin assegurar el coneixement i el domini del català i del castellà del 

personal no docent de l'Administració educativa. 

 

Article 16 El català, llengua oficial de l'Administració educativa a 

Catalunya. 

 

1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l'Administració 

educativa. 

2. L'Administració educativa i els centres han d'emprar normalment el català 

tant en les relacions internes com en les que mantinguin entre si, amb les 

administracions públiques de Catalunya i de la resta del domini lingüístic català 

i amb els ens públics que en depenen. El català ha d'ésser també la llengua d'ús 

normal per a la prestació dels serveis contractats pel Departament. 

3. Les actuacions administratives de règim interior dels centres s'han de fer 

normalment  en  català,  sens  perjudici  del  que  estableix  la  Llei  de  política 

lingüística. 

4. Els centres han d'expedir la documentació acadèmica en català, sens 

perjudici del que estableix la Llei de política lingüística. La documentació 
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acadèmica que hagi de tenir efectes a l'àmbit de l'Administració de l'Estat o en 

una comunitat autònoma de fora del domini lingüístic català, ha d'ésser 

bilingüe, en català i en castellà. 

5. Les llengües no oficials es poden emprar en les comunicacions per a 

l'acollida de persones nouvingudes. En aquest cas, els escrits han d'anar 

acompanyats del text original en català, que serà sempre la versió preferent. 

 

El projecte lingüístic s’ha ajustar  també al que determina  l’article 5.1.e 

del Decret 102/2010 d’Autonomia dels centres educatius: 

 

e) El projecte lingüístic, que s'ha de concretar a partir de la realitat 

sociolingüística de l'entorn i d'acord amb el règim lingüístic del sistema educatiu 

establert a les lleis. El projecte lingüístic dóna criteri amb relació al tractament i 

l'ús de les llengües en el centre i recull els aspectes que determinen les 

lleis sobre la utilització normal del català com a llengua vehicular i 

d'aprenentatge, així com la continuïtat i la coherència educatives, pel que fa als 

usos lingüístics, en els serveis escolars i en les activitats organitzades per les 

associacions de mares i pares d'alumnes. El projecte lingüístic també dóna 

criteri sobre l'aprenentatge de les dues llengües oficials i de les llengües 

estrangeres. Així mateix, determina quina llengua estrangera s'imparteix com a 

primera i quina o quines com a segones. Quan, d'acord amb el projecte 

lingüístic, el centre acordi impartir continguts curriculars en alguna de les 

llengües estrangeres, ha d'obtenir autorització del Departament d'Educació. 

 

 

És dins d’aquest marc normatiu i prenent en consideració la realitat 

sociolingüística del nostre  alumnat, que  es desenvolupa el  Projecte  

Lingüístic  de l’Escola Andersen. 
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4. PRINCIPIS FONAMENTALS DEL PROJECTE LINGÜÍSTIC DEL 

CENTRE 

 Entenem la catalanitat com el dret que té tot individu a la cultura 

d’aquest país (llengua, art, història, costums, etc.), tant des del punt 

de vista de coneixements com d’arrelament al medi. 

 En aquest sentit l’aprenentatge de totes les matèries tindrà com a 

bases culturals, socials i físiques les del nostre país, amb obertura a 

totes les cultures. 

 La llengua catalana és la llengua usada en tots els àmbits de 

convivència i de comunicació quotidiana. Es vetllarà perquè sigui la 

llengua que uneixi les diverses cultures que conviuen a l’escola. 

 La llengua d’aprenentatge i de comunicació a l’Escola és el català, 

en aquest sentit tot el  personal docent de l’escola ha de dominar la 

nostra llengua i utilitzar-la com a llengua vehicular. 

 El Consell Escolar i la direcció del centre vetllarà perquè tota la 

comunitat educativa coneguin, comparteixin i apliquin el Projecte 

Lingüístic del Centre.  

 El coordinador de llengua, interculturalitat i cohesió social (LIC) té  

la  responsabilitat de promoure en la comunitat educativa 

actuacions per a la sensibilització, foment i consolidació de 

l’educació intercultural i de la llengua catalana, tenint en compte la 

part corresponent del Pla d’Acollida que fa referència a l’ús de la 

llengua.  

 Periòdicament l’equip directiu i el coordinador LIC revisaran el 

projecte i si s’escau es faran els ajustaments i actualitzacions 

necessaris previ acord del claustre de mestres i el Consell Escolar.  
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5. TRACTAMENT DE LES LLENGÜES 

o L’Escola prioritza la llengua oral en tots els registres,  impulsant les 

competències més importants de l’expressió i comprensió oral: 

aprendre a parlar, a escoltar, a entendre, a exposar, a dialogar i a 

argumentar. Des d’un primer moment a l’Escola es treballa la llengua 

oral en català, per més endavant introduir les altres llengües 

curriculars, la castellana i l’anglesa. 

o L’objectiu principal de l’ensenyament de la llengua escrita és 

aconseguir formar alumnes competents en lectura i escriptura. Per 

aconseguir aquest objectiu es planifiquen activitats de lectura i 

escriptura seqüenciades al llarg de tot el procés d’ensenyament, no 

només en les àrees de llengua sinó en la totalitat de les àrees del 

currículum. 

o Treballarem l’ús de la llengua en les seves vessants de comprensió  i 

expressió oral i escrita. Els continguts i estructures lingüístiques 

comunes es concretaran a través de la llengua vehicular i seran punt 

de referència per a la llengua castellana.  

o Per garantir la continuïtat i la coherència de l’aprenentatge de les 

llengües s’organitzen reunions periòdiques entre els mestres de 

diferents nivells i cicles. En aquestes reunions es consensuen principis 

metodològics, activitats i recursos així com també els criteris 

d’avaluació. 

 

o És fonamental que tots els mestres acceptin i entenguin que 

l’escolarització dels alumnes requereix, cada vegada més, formes 

organitzatives diverses: grups flexibles , tallers, racons, treball en 

grup i individual, treball cooperatiu...que possibilitin el progrés dels 

aprenentatges. 
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o L’Escola ha anat consolidant mecanismes organitzatius curriculars i 

pedagògics per atendre la diversitat dels alumnes. Es planifiquen en 

tot moment estratègies (agrupaments diversos, plans de treball, 

atencions individuals, lectures tutoritzades i tutories individuals) tal i 

com es reflecteix anualment al PGA. 

o El coordinador LIC juntament amb el tutor de l’aula d’acollida (si 

s’escau), planifica el treball específic de llengua de l’alumnat nouvingut 

partint dels coneixements i capacitats de l’alumne i vetlla, també, 

perquè el mestre tutor i tots els/les  mestres que hi intervinguin 

potenciïn la comunicació per facilitar el procés d’adaptació. 

o L’alumnat nouvingut que s’incorpora al centre a l’Educació Infantil o 

cicle inicial romandrà a la classe amb la resta de companys, disposant 

d’un suport específic que podrà ser supervisat per la tutora de l’aula 

d’acollida. En el cas que l’alumne sigui de CM o CS s’integrarà a l’aula 

ordinària però seguirà un pla de treball intensiu a l’aula d’acollida; on 

es procurarà integrar-lo amb alumnes de la mateixa edat o llengua 

segons es consideri millor. En el cas d’alumnes de parla hispana 

s’utilitzarà la proximitat de la llengua castellana per facilitar els 

aprenentatges i la comunicació. 

o Per a alumnes d’incorporació tardana es tindrà en compte el seu 

bagatge lingüístic i la seva escolarització anterior per tal de valorar en 

quin moment s’introduiran les llengües castellana i anglesa; aquesta 

valoració estarà en funció del cicle al qual s’incorpori. 

o Per tal de donar resposta a les diferents necessitats educatives de 

l’alumnat se’n deriven diferents actuacions (agrupaments, plans de 

treball individualitzat, propostes de millora...) sempre que calgui.  

o Per adequar la nostra llengua a la societat actual, és imprescindible 

fomentar, incentivar i integrar les noves tecnologies en l’àmbit 

lingüístic. Per la qual cosa es promocionarà la disposició del maquinari 

i el programari. 
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5.1  La llengua catalana com a llengua vehicular i d’ensenyament/ 

aprenentatge. 

 L’escola és l’espai on l’alumne ha d’adquirir els senyals 

d’identitat  propis de Catalunya com la història, la cultura, el 

patrimoni o les tradicions del nostre país respectant i  donant a 

conèixer els trets d’identitat i la cultura dels altres països d’on 

provenen els alumnes. 

 En l’àmbit docent cal utilitzar la llengua catalana en les 

reunions de coordinació i del centre en general. 

 L’aprenentatge de la lectura i l’escriptura es farà en llengua 

catalana, atès que és la llengua vehicular i d’aprenentatge. 

 Totes les àrees s’imparteixen en llengua catalana a excepció de 

les àrees de llengua castellana i llengua estrangera.  

 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. 

 En la resta d’àrees del currículum és imprescindible treballar i 

exigir un nivell adequat d’expressió i comprensió del català. És 

important que el professorat ho faci  amb el màxim de rigor 

lingüístic. 

 L’escola utilitzarà la llengua catalana en totes les 

comunicacions i notificacions tant internes com externes. El 

català serà emprat en totes les actuacions administratives del 

centre, i a la vegada, es vetllarà per la utilització d’un 

llenguatge no sexista. 
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5.2  L’ensenyament/aprenentatge de la llengua castellana. 

 L’ensenyament del castellà tindrà garantida la presència 

adequada en tot el currículum de l’ensenyament primari. Es 

vetllarà perquè tots els alumnes adquireixin una bona 

competència lingüística en aquesta àrea. 

 La llengua castellana es tractarà com a segona llengua, 

treballant sempre els trets diferencials entre les dues llengües 

en l’aspecte fonètic, ortogràfic, sintàctic i evitant repeticions i 

anticipacions. 

 Donades les característiques sociolingüístiques dels alumnes, 

la sistematització de la llengua castellana s’iniciarà de manera 

oral al primer curs del Cicle Inicial. Es treballarà per escrit 

quan ja tinguin assolit l’aprenentatge de la lecto-escriptura. 

 El centre vetllarà perquè en finalitzar la primària l’alumne 

conegui la llengua castellana a nivell oral i escrit i la utilitzi 

com a font d’informació i vehicle d’expressió. L’objectiu final és 

que l’alumnat tingui el mateix nivell de llengua catalana que de 

llengua castellana. 

 L’escola procurarà que el professorat que imparteix l’àrea sigui 

un bon transmissor i un bon model d’aquesta llengua.  

 La biblioteca escolar disposa d’un fons de lectura i de 

documentació en llengua castellana. 

 Atesa la realitat sociolingüística de la comunitat educativa és 

imprescindible treballar sobretot la llengua oral per aconseguir 
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un bon domini de la llengua parlada.  El centre disposa de 

material divers per potenciar aquest aspecte de la llengua. 

 

5.3  L’ensenyament/aprenentatge de la llengua anglesa.  

 El centre disposa d’un grup de mestres que impulsa 

l’aprenentatge de l’anglès i que té l’especialitat, la titulació i/o  

els coneixements adients. 

 L’escola té elaborat un Pla experimental de llengües estrangeres 

on l’objectiu fonamental és millorar l’aprenentatge de l’anglès 

insistint en la comprensió, la producció i la comunicació oral 

aprenent a parlar, escoltar, exposar i dialogar. Les grans 

estratègies que han quedat establertes són: 

 Ampliar la dedicació horària de l’anglès a tota la 

primària. 

 Utilitzar i integrar les TIC com a metodologia 

d’aprenentatge 

 Potenciar el treball en grup, utilitzant metodologies de 

treball cooperatiu i el respecte pel treball dels 

companys i per altres cultures i costums. 

 L’aprenentatge de l’anglès s’iniciarà a l’etapa 

d’Educació Infantil en forma d’ambients i el les 

rutines a partir de P5. 

 Al llarg de l’escolaritat es duran a terme diverses activitats per 

fomentar l’ús d’aquesta llengua: maleta viatgera amb contes en 

anglès, tallers de teatre en anglès, assistir a una representació 

teatral, treballs de recerca, “reading projects”, “We’re the 

teachers”, English morning, racó d’anglès a la biblioteca...  
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 El centre està obert a diverses propostes de col·laboració amb 

la Uvic com: alumnat en pràctiques de l’especialitat, intercanvi 

amb professorat nadiu, col·laboració amb el Departament de 

didàctica... 

 

 És primordial que el professorat que imparteix aquesta àrea ho 

faci en llengua anglesa i amb el mateix rigor lingüístic. 
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6. ORGANITZACIÓ DE  LES LLENGÜES  

 

6.1 Organització curricular 

 

L’organització de les llengües es base tenint en les diferents dimensions 

que marca  la normativa vigent. 

 

Dimensió comunicació oral 

 

La comunicació oral consisteix en la capacitat de comprendre i expressar   

missatges orals tenint present la situació comunicativa. Aquesta 

dimensió està integrada per tres competències: 

 

 Competència 1. Comprendre textos orals de la vida 

quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars. 

 Competència 2. Produir textos orals de tipologia diversa 

adequats a la situació comunicativa. 

 Competència 3. Interactuar oralment d’acord amb la situació 

comunicativa utilitzant estratègies conversacionals. 

 

Continguts clau: 

o Textos de tipologia diversa. 

o Estratègies per a la comprensió. Tema, idees principals i rellevants. 

o Morfosintaxi textual: connectors. 

o Lèxic: vocabulari usual i específic. 

o Component semàntic de la llengua: comparació, derivació, sentit 

figurat... 

o Gestió i tractament de la informació. 

o Organització del text: coherència i cohesió. 

o Correcció lingüística. 

o Adequació del registre. 

o Elements expressius: prosòdics i no verbals. 
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o Estratègies per estructurar l’expressió oral. 

o Estratègies de participació activa i col·laborat iva. 

o Normes que regeixen la interacció oral: torn de paraula... 

 

Dimensió comprensió lectora 

 

La comprensió lectora és la capacitat d’una persona per 

entendre, valorar i emprar textos escrits, per tal d’assolir 

objectius personals, desenvolupar el propi coneixement i 

potenciar-lo, així com també per poder participar en  la societat.  

Aquesta dimensió està integrada per quatre competències: 

 Competència 4. Llegir amb fluïdesa per comprendre textos 

de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i 

escolars en diferents suports i formats. 

 Competència 5. Aplicar estratègies de comprensió per 

obtenir informació, interpretar i valorar el contingut d’acord 

amb la tipologia i la complexitat del text i el propòsit de la 

lectura. 

 Competència 6. Utilitzar, per comprendre un text, 

l’estructura i el format de cada gènere textual i el 

component semàntic de les paraules i de les estructures 

morfosintàctiques més habituals. 

 Competència 7. Aplicar estratègies de cerca i gestió de la 

informació per adquirir coneixement propi. 

 

Continguts clau: 

o Textos de tipologia diversa en diferents formats i suports. 

o Lectura en veu alta. 

o Lectura silenciosa. 

o Estratègies per a la comprensió. 

o Tema, idees principals i rellevants. 

o Hàbit lector. 

o Connectors. 
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o Signes de puntuació. 

o Estratègies de cerca. 

o Fonts d’informació en paper i suport digital. 

o Lèxic: vocabulari usual i específic. 

o Component semàntic de la llengua: comparació, derivació, sentit 

figurat... 

o Gestió i tractament de la informació. 

 

Dimensió expressió escrita 

 

L’expressió escrita és la capacitat d’utilitzar l’escriptura com una activitat 

que permet comunicar-se, organitzar-se, aprendre i participar en la 

societat. Implica un suport i un sistema de representació gràfica del 

llenguatge que té la qualitat de fixar el missatge i mantenir-lo en el 

temps. 

Aquesta dimensió està integrada per tres competències: 

 Competència 8. Planificar l’escrit d’acord amb la situació 

comunicativa i el destinatari. 

 Competència 9. Produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i 

estructura que s’adeqüin al tipus de text, a les intencions i al 

destinatari. 

 Competència 10. Revisar el text per millorar-lo i tenir cura 

de la seva presentació formal en funció de la situació 

comunicativa. 

 

Continguts clau: 

o Textos de tipologia diversa en diferents formats i suports. 

o Connectors. 

o Signes de puntuació. 

o Lèxic: vocabulari usual i específic. 

o Component semàntic de la llengua: comparació, derivació, sentit 

figurat... 

o Gestió i tractament de la informació. 
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o Estratègies i recursos per a la producció de textos. 

o Elements per a la planificació d’un text. 

o Organització del text: coherència i cohesió. 

o Correcció lingüística. 

o Adequació del registre. 

o Revisió ortogràfica: diccionaris i correctors de textos. 

o Presentació formal. 

o Hàbit d’escriure 

 

Dimensió literària 

 

La literatura és una font estètica i cultural, ajuda a comprendre el món 

que ens envolta i inclou els diversos gèneres: poètics, narratius, teatrals, 

des dels més tradicionals als més actuals. L’aproximació a les obres 

literàries facilita el desenvolupament de l’hàbit lector i escriptor, així com 

el coneixement i vinculació a la llengua i cultura pròpia i d’altri. A més 

d’estimular la creativitat, desenvolupa el sentit crític. Per poder gaudir 

del fet literari, el lector ha de tenir accés a obres ben diverses. Ha de 

poder interpretar correctament els recursos lingüístics i estilístics que els 

autors utilitzen i ha de conèixer de manera bàsica Aquesta dimensió està 

integrada per dues competències: 

 Competència 11. Llegir fragments i obres i conèixer alguns autors i 

autores significatius de la literatura catalana, castellana i universal. 

 Competència 12. Crear textos amb recursos literaris per expressar 

sentiments, realitats i ficcions. 

 

Continguts clau: 

o Textos de tipologia diversa en diferents formats i suports. 

o Lectura en veu alta. 

o Lectura silenciosa. 

o Hàbit lector. 

o Estratègies i recursos per a la producció de textos. 

o Correcció lingüística. 
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o Hàbit d’escriure. 

o Dades bàsiques d’un llibre. 

o Obres significatives d’autors vinculats a l’entorn. 

o Recursos retòrics. 

o Ritme i rima. 

 

Dimensió plurilingüe i intercultural 

 

Les competències d’aquesta dimensió plantegen continguts relacionats 

amb les habilitats i destreses per a la convivència, el respecte i 

l’enteniment entre les persones basats en els usos socials de les llengües 

en contextos multilingües. Es parteix de la idea que aprendre llengües és, 

abans que una altra cosa, aprendre a comunicar-se amb altres persones, 

a prendre contacte amb realitats diverses i a assumir la pròpia expressió 

com a modalitat fonamental d’obertura als altres. 

Aquesta dimensió està integrada per dues competències: 

 Competència 13. Ser conscient de la pertinença a la comunitat 

lingüística i cultural catalana, i mostrar interès per l’ús de la 

llengua catalana. 

 Competència 14. Conèixer i valorar la diversitat lingüística i cultural 

de Catalunya, l’Estat espanyol, d’Europa i del món. 

 

Continguts clau: 

 

o Dades bàsiques sobre la comunitat lingüística catalana i sobre 

les variants de la llengua. 

o Recursos per analitzar la situació de les llengües en la nostra  

societat. 

o Usos no discriminatoris del llenguatge. 

o Dades bàsiques sobre la diversitat sociolingüística. 

o Prejudicis lingüístics. 

o Llengües romàniques diverses. 

o Dades bàsiques sobre les llengües familiars. 
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6.2 Distribució horària de les llengües  

 

CICLE INICIAL HORES 

LLENGUA 

CATALANA   

Llengua Catalana (Pròpies del Cicle) 140 

Llengua Catalana (6a hora) 70 

  

LLENGUA 

CASTELLANA  

Llengua Castellana (Pròpies del cicle) 140 

Llengua Castellana (6a hora) 70 

   

ESTRUCTURES 

COMUNS 

Pròpies Del Cicle 
140 

 

LLENGUA 

ESTRANGERA  

Llengua estrangera (Pròpies del Cicle) 140 

Llengua estrangera (6a hora) 70 

 

 

 

CICLE MITJÀ HORES 

LLENGUA 

CATALANA   

Llengua Catalana (Pròpies del Cicle) 140 

Llengua Catalana (6a hora) 70 

  

LLENGUA 

CASTELLANA  

Llengua Castellana (Pròpies del cicle) 140 

Llengua Castellana (6a hora) 70 

   

ESTRUCTURES 

COMUNS 

Pròpies Del Cicle 
105 

 

LLENGUA 

ESTRANGERA  

Llengua estrangera (Pròpies del Cicle) 140 

Llengua estrangera (6a hora) 70 
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CICLE SUPERIOR HORES 

LLENGUA 

CATALANA   

Llengua Catalana (Pròpies del Cicle) 140 

Llengua Catalana (6a hora) 70 

  

LLENGUA 

CASTELLANA  

Llengua Castellana (Pròpies del cicle) 140 

Llengua Castellana (6a hora) 70 

   

ESTRUCTURES 

COMUNS 

Pròpies Del Cicle 
70 

 

LLENGUA 

ESTRANGERA  

Llengua estrangera (Pròpies del Cicle) 140 

Llengua estrangera (6a hora) 70 

 

 

Entenem com a estructures lingüístiques comunes els continguts 

lingüístics comuns entre la llengua catalana i la castellana i que són 

transferibles. 

Les estructures lingüístiques comunes són: estratègies lectores, treball de 

llengua oral (comprensió i expressió), treball de llengua escrita 

(comprensió, expressió, esquema, resum, subratllat, seqüenciació 

d’esdeveniments, idea principal...), signes de puntuació (ll. escrita i ll. 

oral), tipologia textual, terminologia que s’utilitza, aspectes gramaticals 

comuns. 
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7. GESTIÓ DE LES LLENGÜES 

7.1  Plurilingüisme al centre educatiu i famílies nouvingudes. 

 Per a les famílies nouvingudes, l’escola disposa de documents 

que donen la informació general del centre, redactats en 

diverses llengües: castellà, francès, anglès, panjabi, xinès i 

àrab. S’estudia la possibilitat d’ampliar-ho a altres llengües 

segons la procedència de les famílies que van arribant. Les 

informacions traduïdes només es donaran en l’entrevista 

inicial. 

 L’escola també disposa de comunicats senzills (sortides, 

entrevistes, natació, reunions...) traduïts a les llengües abans 

esmentades que es poden utilitzar mentre l’alumne estigui 

incorporat a l’aula d’acollida i per la comunicació amb les 

famílies estrangeres. 

 L’equip docent recorrerà a la llengua castellana,  anglesa o la 

llengua que sigui necessària (mitjançant un traductor) per tal 

d’establir una bona comunicació amb les famílies sempre que 

sigui necessari. 

 

7.2 Organització de recursos humans 

 Per adequar la nostra llengua a la societat actual es potenciarà 

la formació continuada dels docents, tant pel que fa a les 

llengües com a l’aplicació de les noves tecnologies. 
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 En referència a la llengua anglesa es disposa de suficient 

professorat preparat a fi de poder realitzar el treball d’anglès 

segons els objectius contemplats al PELE, procurant que la 

seva situació administrativa sigui el més estable possible en el 

centre. 

 El centre col·labora amb el Departament de Llengua estrangera 

de la UVic i acull alumnes de pràctiques i també alumnes 

estrangers que participen en intercanvis universitaris.  

7.3   Activitats d’incentivació de les llengües.  

 A fi d’incentivar i enriquir l’ús de la llengua, l’escola organitza 

activitats puntuals: animació lectora, visita a biblioteques, 

visites d’escriptors,  concurs literari, treballs 

interdisciplinaris,... que motiven l’aprenentatge de la llengua i 

el coneixement de les cultures. 

 Al llarg de l’escolaritat tots els alumnes hauran realitzat 

diverses activitats en relació al llenguatge oral (representacions 

teatrals, recitals de poesia, petites representacions, exposició i 

presentació de treballs...) per fomentar i millorar aquestes 

habilitats. Sempre i quan sigui possible, aquestes activitats 

aniran dirigides a diferent tipologia de públic. 

 L’escola està oberta a possibles intercanvis lingüístics (mail, 

bloc, web ...) amb diferents escoles per potenciar i aplicar els 

coneixements apresos en les diferents llengües que es treballen 

a l’escola. 

 També es participarà en les activitats que es cregui convenient i 

que puntualment ofereixen entitats i que incentiven la llengua. 

 

 



 Escola Andersen 25 
  

 

7.4   Materials didàctics 

 S’apliquen criteris consensuats pel Claustre i el Consell Escolar 

per a la selecció dels materials didàctics que s’utilitzen. Els 

criteris bàsics d’elecció dels materials didàctics tenen en 

compte els principis pedagògics del nostre Currículum, 

l’adequació a la realitat del nostre entorn i la reutilització. Cada 

cicle disposa d’un fons bibliogràfic i de material considerable de 

llibres de text, lectures, llibres de consulta, diccionaris, jocs de 

llengua, materials d’expressió oral ... que permeten treballar 

amb flexibilitat i adequar-se a les necessitats individuals o 

grupals ja sigui dins o fora de l’aula. Aquests materials es van 

actualitzant i/o renovant a criteri de l’equip pedagògic. 

 El pla lector que es desenvolupa a l’escola, elaborat a partir de 

la formació rebuda ( ILEC, Projecte de millora de la 

competència lectora...) es concreta en activitats de foment i 

dinamització de la lectura. Aquest pla es complementa amb el 

present projecte lingüístic. 

 Pel tractament de les llengües, l’equip de mestres decidirà, si 

s’escau,  la línia editorial a seguir en les àrees que s’utilitzi 

llibre de text procurant que hi hagi coherència entre els 

diferents cicles. Fruit de les coordinacions pedagògiques del 

Claustre, molts dels materials utilitzats en el tractament de les 

llengües són dossiers elaborats pels mateixos docents. 



 Escola Andersen 26 
  

 

7.5   Avaluació del coneixement de les llengües 

 En finalitzar cada cicle  s’avaluaran les competències 

lingüístiques de l’alumnat i si s’escau s’adequarà  la 

programació curricular per aconseguir els objectius marcats i 

es proposaran les mesures de millora que es creguin adients. 

 A fi d’avaluar l’aprenentatge i l’ús de la llengua, l’Escola 

disposa d’actuacions consensuades i sistematitzades al llarg de 

l’escolaritat.  

 S’avaluen les competències bàsiques a 6è  i les diagnòstiques a 

3r que vénen determinades pel Departament. Aquestes 

avaluacions disposen de registres de seguiment, els indicadors 

dels quals serveixen per analitzar l’evolució dels alumnes al 

llarg de l’escolaritat així com també per fer propostes de 

millora. 

 Sempre que sigui necessari  es realitzaran activitats d’avaluació 

de llengua per fer un seguiment del progrés dels alumnes. 

 

El present projecte lingüístic és fruit de la reflexió conjunta de tots els 

docents i ha estat aprovat pel Claustre i el Consell escolar.  

S’anirà revisant i serà susceptible de modificació a través d’una valoració 

periòdica per part de l’equip de mestres i d’acord amb la memòria i la 

programació anual del centre i els canvis hauran de ser aprovats en 

Claustre de mestres i també en reunió de Consell Escolar. 

 

 

Aprovat gener 2019 


