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1. Introducció 
Una vegada recollides totes les propostes i suggeriments del claustre de mestres i dels pares i mares a 
través de la seva representació en el Consell Escolar i a l’AMPA, i tenint en compte la diversitat socio-
lingüística i cultural de les nostres famílies, l’Equip Directiu aprova aquest Projecte Lingüístic de Centre 
(PLC).

Així mateix, el nostre PEC té com a tret característic l’arrelament a la nostra llengua i cultura. És per això 
que, d’entrada, el català serà la llengua vehicular i vertebradora de l’ensenyament i aprenentatge.

2. Aspectes sociolingüístics del centre i del seu entorn 
La següent graella mostra els percentatges de les distintes llengües que els alumnes parlen a casa. 
Encara que els alumnes parlin el català a l’escola,  molts d’ells es comuniquen amb els seus pares amb 
una altra llengua.

LLENGUA 
MATERNA 

DELS 
ALUMNES

CATALÀ CASTELLÀ ÀRAB ROMANÈS ESLOVAC FRANCÈS

% 41,91 33,40 23,40 0,85 0,22 0,22
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La llengua catalana és utilitzada per un 41,91% de tots els alumnes del centre seguida del castellà i l’àrab 
amb un 33,40% i un 23,40%, respectivament. Podem trobar alumnes que parlen alguna altra llengua a 
casa però aquests percentatges no són rellevants i es donen en casos en els quals un dels dos pares és 
d’origen estranger. 

Aquestes dades són molt significatives ja que mostren que menys de la meitat dels alumnes parlen ca-
talà a casa. Per altra banda, posen de manifest l’evolució que ha sofert la llengua catalana en el nostre 
poble, on fa uns anys la majoria de famílies eren catalanoparlants. Aquest fet ens indica la necessitat de 
seguir potenciant el català des de l’escola. 

Ocasionalment, es dóna l’oportunitat al col·lectiu magrebí de donar a conèixer la seva cultura i tradici-
ons a tota la comunitat educativa amb diferents activitats com ara tallers de gastronomia, de decoració 
corporal amb henna, etc. Altres vegades, la mediadora ha fet alguna xerrada al claustre sobre els trets 
més característics de la cultura magrebina.

3. Situació lingüística i comunicativa del centre 
3.1.  ÀMBIT PEDAGÒGIC

3.1.1. LLENGÜES EN QUÈ S’IMPARTEIXEN CADA UNA DE LES MATÈRIES 
                NO LINGÜÍSTIQUES  A TOTS ELS CURSOS D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
                I PERCENTATGE D’HORES LECTIVES EN CADA UNA D’ELLES

MATÈRIA LLENGUA CATALANA LLENGUA CASTELLANA LLENGUA ANGLESA

Ciències de la Natura X

Ciències Socials X

Educació Artística

· Música

· Plàstica

X

X

Educació Física X

Matemàtiques X

Religió Catòlica X

CURSOS LLENGUA CATALANA LLENGUA CASTELLANA LLENGUA ANGLESA

1r d’Educació Primària 68% 20% 12%

2n d’Educació Primària 68% 20% 12%

3r d’Educació Primària 70% 18% 12%

4t d’Educació Primària 68% 20% 12%

5è d’Educació Primària 68% 20% 12%

6è d’Educació Primària 70% 18% 12%
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Com s’indica a la graella anterior totes les assignatures s’imparteixen en llengua catalana excepte la 
Plàstica que es fa en anglès i la Religió Catòlica que s’imparteix en llengua castellana. S’entén que les 
matèries lingüístiques s’imparteixen en les seves corresponents llengües. 

El claustre ha aprovat que s’impartís una àrea no lingüística en anglès ja que potenciar la llengua an-
glesa és un objectiu de centre i, a més, durant anys, la nostra escola ha estat adherida al Programa de 
Seccions Europees i al Pla Pilot d’Educació Plurilingüe. Aquest fet sempre ha estat avaluat de manera 
molt positiva per part de tot el claustre i de les famílies i els resultats de les proves de diagnòstic de 
l’IAQSE corroboren que el nivell d’anglès dels nostres alumnes és òptim. 

Un altre dels motius de potenciar l’anglès en el centre és la importància d’aquesta llengua dins la so-
cietat actual i, sobretot, en els indrets turístics com el nostre municipi. Les famílies són conscients de 
la necessitat d’aprendre anglès ja que per accedir al mercat laboral relacionat amb el sector serveis és 
indispensable conèixer aquesta llengua estrangera. 

Quant a l’assignatura de Religió Catòlica, el claustre va aprovar que s’impartís en llengua castellana ja 
que les proves de diagnòstic de l’IAQSE mostren que tenim uns resultats en expressió i comprensió en 
llengua castellana per davall de la mitjana.

3.1.2. PLANTEJAMENT DIDÀCTIC SOBRE EL QUAL ES FOMENTA 
                L’ENSENYAMENT DE LES LLENGÜES

Partim de la base que els alumnes, una vegada finalitzat el seu procés d’ensenyament i aprenentatge, 
han de tenir un nivell adequat en cada una de les competències comunicatives: expressió i comprensió 
orals i escrites. Per a què això sigui possible, es procura que la seqüenciació dels objectius i continguts 
que es donen en llengua catalana i castellana sigui la mateixa i que s’utilitzi un mateix enfocament 
metodològic a l’hora d’impartir les dues llengües. Aquest fet implica una bona coordinació entre els 
mestres que imparteixen aquestes àrees. També, es procura que els alumnes tenguin el mateix temps 
de lectura en les dues llengües. 

Per tal de potenciar l’ensenyament de la llengua anglesa, la Titularitat i el claustre de mestres, va decidir 
augmentar la càrrega lectiva de l’anglès i impartir una àrea no lingüística en aquesta llengua. Pel que 
fa a l’assignatura de Llengua Anglesa, s’utilitza la mateixa línia editorial i metodologia a tots els cursos 
d’Educació Primària. El centre disposa, també, d’un auxiliar de conversa amb el qual els nins i nines, en 
petits grups, treballen, sobretot, la comprensió i l’expressió orals i l’adquisició de vocabulari. Quant a 
l’àrea no lingüística (Educació Artística – Plàstica), la llengua anglesa s’utilitza com a eina de comuni-
cació per donar instruccions i, alhora, aprendre el vocabulari propi de cada unitat, d’aquesta manera es 
reforcen, també, les habilitats lingüístiques orals.

3.1.3. DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ

El Departament d’Orientació utilitza la llengua catalana com a llengua de comunicació tant amb el 
professorat, com amb l’alumnat o el personal no docent.

Dins l’aula sempre s’utilitza el català. Amb alguns alumnes castellanoparlants es parla en castellà per 
ajudar-los a expressar-se millor en aquesta llengua, ja que hi ha aspectes personals que cada persona 
expressa millor si ho fa amb la seva pròpia llengua.

Les proves d’avaluació psicopedagògica que s’empren estan publicades tan sols en castellà, per tant, 
no ens queda altra opció que passar-les en aquesta, encara que les explicacions es fan en català i s’in-
tenta traduir al català les paraules o expressions que no s’entenen o que algun alumne no comprèn 
correctament per motius d’idioma.
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Hi ha altres proves que no estan estandarditzades, que són de personalitat o d’aptituds, que han estat 
traduïdes, ja que això no afecta els seus resultats.

Els informes psicopedagògics es redacten en català, però els documents que es dirigeixen a les famílies 
castellanoparlants es fan en castellà perquè és important que entenguin les pautes que es donen en 
aquests informes i que han de seguir amb els seus fills i filles. . 

Quant a la comunicació amb els pares, l’orientador sempre utilitza tant la llengua catalana com la cas-
tellana donada la necessitat de què els pares comprenguin perfectament la informació que se’ls vol 
donar. Així i tot, en general, predomina l’ús del català.

3.1.4. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Quant a l’atenció a la diversitat específica d’alumnes nouvinguts amb desconeixement de la llengua 
catalana i/o castellana, el centre té establerts dos plans d’acollida: un per als alumnes que desconeixen 
les dues llengües i un altre per als alumnes castellanoparlants.

Quant als alumnes que no parlen ni català ni castellà, el mestre de suport els ensenya el vocabulari 
bàsic en llengua catalana per a què es puguin desenvolupar en el dia a dia del centre. És un procés 
d’aprenentatge llarg. Dins l’aula, el grup de treball cooperatiu és el referent per a l’alumne nouvingut i 
el que, també, l’ajudarà dins aquest procés. És dóna també importància al moment de l’esplai com a 
àmbit per adquirir i reforçar nou vocabulari. 

Pel que fa als alumnes castellanoparlants, el mestre de suport a més d’ensenyar-los el vocabulari bàsic, 
també els ajuda a adquirir un vocabulari més específic de cada àrea. El fet que els alumnes parlin la 
llengua castellana facilita la comunicació entre els mestres i els altres alumnes i, per tant, l’adquisició 
del vocabulari necessari per a l’aprenentatge de la nova llengua.

Com a criteri de promoció es té en compte que els alumnes hagin adquirit uns coneixements mínims 
de la llengua catalana.
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3.2. ÀMBIT ADMINISTRATIU I SERVEIS

Per norma, la totalitat dels documents propis de l’administració del centre (impresos, certificats, notifi-
cacions, butlletins, informes, rebuts, etc.) estan redactats en català. Només es redacten en castellà els 
documents que s’entreguen a organismes d’altres Comunitats Autònomes que no tenen el català com 
a llengua pròpia o bé quan els interessats ho sol·liciten. 

3.3. COMUNICACIÓ INTERNA I EXTERNA

La comunicació que es dóna entre els diferents alumnes, entre alumnes i mestres i entre els mestres es 
fa en català. Es procura, també, que tots els nins i nines que coneixen suficientment la llengua catalana 
la utilitzin a l’hora del pati encara que aquesta no sigui la seva llengua materna. Així mateix, els alumnes 
i mestres, també, utilitzen el català a l’hora de comunicar-se amb el personal d’administració i serveis 
del centre. 

Quant a la comunicació amb les famílies, a les tutories grupals els tutors utilitzen la llengua catalana 
durant la reunió deixant clar des d’un principi que en el cas que algun pare o mare tengui dificultats per 
entendre les explicacions del tutor, aquest els ho explicarà en llengua castellana al final de la reunió. 
Puntualment i per al col•lectiu magrebí, es demana a la mediadora intercultural que faci una traducció 
simultània de la reunió. En el cas de les reunions individuals, el tutor demana a les famílies si preferei-
xen que s’utilitzi el català o el castellà. Quant a les famílies d’origen magrebí, es demana la intervenció 
de la mediadora o d’algun familiar o persona de confiança dels pares que pugui fer de traductor. Totes 
aquestes mesures ajuden a una millor cohesió social i integració de les famílies dins la vida del centre.

Les circulars i missatges que s’envien a les famílies estan sempre en català. En cas necessari, l’adminis-
tratiu del centre o els tutors ajuden a les famílies a entendre el contingut de la informació.

La retolació dels espais, els segells, etc., també estan en llengua catalana. 

Pel que fa a les xarxes socials, la informació que es publica tant al facebook com a la pàgina web està 
totalment en català.
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3.4. APLICACIÓ, SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PROJECTE

Encara que creiem que som un centre totalment normalitzat es fa necessària l’avaluació continuada 
del PLC ja que vivim dins una societat molt canviant i sorgeixen situacions que ens obliguen a fer una 
revisió i un replantejament del tractament que feim de les distintes llengües.

El coordinador lingüístic és la persona que, a través de la Memòria Anual i amb les aportacions que fan 
els mestres, s’encarrega de recollir els aspectes de millora que afecten al PLC i, mitjançant la PGA del 
curs vinent, intenta dur-los a terme. 

Cal dir que actualment en el centre no hi ha constituïda la Comissió de Normalització Lingüística. 
Aquest òrgan es va crear en el moment que es va publicar la Llei de Normalització Lingüística, quan 
hi havia la necessitat d’aplicar-la per tal de normalitzar el centre. Una vegada complits els objectius, 
aquesta comissió ja no va ser necessària i únicament va quedar la figura del coordinador del Projecte 
Lingüístic de Centre.




