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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. Ús de la llengua catalana de l’àmbit
administratiu i de comunicació de centre

La llengua vehicular de la comunitat educativa és majoritàriament la catalana. Les reunions dels equips 
docents, entre tutors, claustre i consell escolar són sempre en català.

També és la llengua normal de la gestió i de la documentació administrativa del nostre centre tant 
els cartells informatius. A més, els equipaments i els suports informàtics (pàgina web, facebook...) 
són sempre en català, de vegades pot acompanyar la traducció en anglès si l’entrada és d’aquesta as-
signatura.

A l’hora de cercar material complementari com a suport a les explicacions, el professorat procurarà que 
sigui en català. Si no es troba en aquesta llengua es pot donar en castellà o anglès, segons sigui. Les 
explicacions de les assignatures (llevat de castellà, anglès i plàstica) són sempre en català. El 
professorat és relaciona (al pati, sortides, activitats complementàries...) normalment amb l'alumnat en 
la llengua catalana. En el cas que l’alumne no entengui el missatge es parlarà en castellà o anglès. 

Respecte a l’alumnat, el 98% són castellanoparlants per tant entre ells usen habitualment el castellà. 
A l’hora de relacionar-se amb els mestres solen parlar en castellà a no ser que sigui en temps d’una 
as-signatura que es doni en català o sigui un referent lingüístic de llengua catalana.

Pel que fa a l’alumnat nouvingut, es garanteix una atenció individualitzada partint dels seus 
coneixe-ments previs i sempre tenint en conte dels recursos humans dels que disposa el centre.

El centre disposa de biblioteques d’aula on es pot trobar llibres en català i castellà. Cada curs 
s’inverteix per anar ampliant i renovant els llibres.

En el cas de les activitats extraescolars la llengua vehicular és la castellana.

A) OBJECTIUS: CAP A ON VOLEM ANAR?

Alumnes:

- Promoure i celebrar les festes tradicionals mallorquines.

- Conèixer, entendre i parlar la llengua catalana com a eina de comunicació dins l’àmbit escolar.

- Motivar la lectura com a eina d’entreteniment.

- Donar a conèixer música, sèries, pel·lícules en català.

Famílies:

- Facilitar un espai d’aprenentatge de la llengua catalana com a via de comunicació.

B) PLA D’ACCIÓ (CONCRECIÓ D’ACTUACIONS ANUALS)

- Biblioteca.

- Curs de català per a pares i mares.

- Presentacions orals intercursos.

- Cançons nadalenques i cançoner.

- Celebració de festes (Sant Antoni, Sant Sebastià, Les Verges...)

- Sant Jordi.

- Contacontes en català (infantil)

C) AVALUACIÓ: INDICADORS D’ASSOLIMENT 

Criteris  Assolit Observacions
Promoure i celebrar les festes tradicionals mallorquines.

- S’ha celebrat Sant Francesc
- S’ha celebrat Nadal
- S’ha celebrat Sant Antoni i Sant Sebastià
- S’ha celebrat Sa Jaia Corema

Conèixer, entendre i parlar la llengua catalana com a eina 
de comunicació dins l’àmbit escolar.

- S'han enviat circulars en català a les famílies
-

Motivar la lectura com a eina d’entreteniment.

Donar a conèixer música, sèries, pel·lícules en català.

Facilitar un espai d’aprenentatge, per a pares i mares, de 
la llengua catalana com a via de comunicació.

Usuario
eliminar el guionet
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3. Tractament global de les llengües curriculars
Després de l’anàlisi del tipus d’alumnat que tenim al centre, majoritàriament castellanoparlant, vàrem 
decidir impartir el major nombre d’assignatures possible en català perquè és l’únic espai del que 
disposen per emprar-la. Les assignatures que s’imparteixen en català són: català, matemàtiques, 
socials, naturals, religió, educació física i música. Llengua castellana i anglès amb la seva llengua. 
El centre ha decidit introduir una matèria no lingüística en anglès, plàstica. La introducció d’aquesta 
assignatura en anglès a tota l’etapa de primària va durar 5 anys. El primer any va començar 1r i 6è 
de primària. Curs rere curs es va anar introduint progressivament. El professorat que imparteix 
aquesta matèria són es-pecialistes en llengua estrangera.

Arran de l’anàlisi de la realitat sociocultural i econòmica de les famílies el centre elabora i duu a 
terme projectes d’aula interculturals on es treballen diversos aspectes de la cultura i patrimoni de les 
diferents ètnies presents al centre com a eix d’unió entre l’alumnat.

En les diferents llengües del currículum es treballen les eines essencials de comunicació mitjançant 
lectures diverses, audicions concretes així com apostar i reforçar l’expressió oral no només a les àrees 
purament lingüístiques sinó com un eix transversal a les diverses àrees del currículum 
o a les hores de lliure disposició del centre destinades a feina de projectes.

Tota aquesta tasca es coordina mitjançant reunions de cicle, de departaments, sessions de seguiment 
i d’avaluació i de la comissió pedagògica per tal d’establir els continguts mínims així com marcar una 
línia de centre.

A) OBJECTIUS: CAP ON VOLEM ANAR?

- Millorar la coordinació entre el professorat de llengües a nivell de contingut, metodologia, avaluació...

- Potenciar el coneixement i ús de la llengua catalana i anglesa dins l’àmbit escolar.

B) PLA D’ACCIÓ (CONCRECIÓ D’ACTUACIONS ANUALS):

- Reunions i acords entre professorat de llengües

- Potenciar la feina de l’auxiliar de conversa

- Apostar per treballar les comprensions orals mitjançant audicions, sèries, pel·lícules...)

C) AVALUACIÓ: INDICADORS D’ASSOLIMENT:

4. Plantejaments didàctics
Partint de l’anàlisi de les metodologies emprades a les diverses àrees lingüístiques cal tenir en compte 
la convivència de l’aprenentatge cooperatiu, el de projectes així com l’aprenentatge integrat de llengua 
i continguts.

La coordinació entre professorat de llengües és real encara que serà un dels punts forts com a objectiu 
marcat de cara als propers cursos.

L’avaluació de correcció lingüística es té en compte encara que no amb un criteri comú entre profes-
sorat a les àrees que no són estrictament lingüístiques.

Pel que fa a l’ensenyament de matèria no lingüística en llengua estrangera la metodologia és eminent-
ment pràctica tractant-se de plàstica.

De cada vegada més s’introdueixen les noves tecnologies dins l’aula no només com a eina per a l’apre-
nentatge sinó per treballar i tractar la informació així com també s’empren diversitats de materials tals 
com llibres convencionals, PDI, material manipulatiu i material d’elaboració pròpia.

Una de les característiques per les quals apostam és dur a terme les sessions en l’idioma de l’àrea lin-
güística corresponent encara que a l’alumnat els hi costi entendre’l ja que consideram que és la manera 
més idònia per avançar en l’aprenentatge d’una llengua.

A) OBJECTIUS: CAP ON VOLEM ANAR?

- Millorar la coordinació entre el professorat a nivell metodològic- Potenciar el coneixement i ús de
la llengua catalana i anglesa dins l’àmbit escolar.

B) PLA D’ACCIÓ (CONCRECIÓ D’ACTUACIONS ANUALS):

- Reunions periòdiques entre el professorat de llengües per tal d’establir criteris metodològics comuns

C) AVALUACIÓ: INDICADORS D’ASSOLIMENT:

Criteris  Assolit Observacions

Millorar la coordinació entre el professorat de llengües a 
nivell de contingut, metodologia, avaluació...

Potenciar el coneixement i ús de la llengua catalana i 
anglesa dins l’àmbit escolar.

Criteris  Assolit Observacions

Millorar la coordinació entre el professorat a nivell 
metodològic
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5. Criteris per a l’atenció a la diversitat específica
d’alumnes d’incorporació tardana
Analitzant aquest punt podem reafirmar que el centre no disposa de cap Pla d’acolliment lingüístic i 
cultural per l’alumnat nouvingut encara que l’equip de suport va elaborant material adaptat per aquest 
tipus d’alumnat.

Per tal d’atendre aquesta diversitat es redistribueixen els suports i els recursos humans i materials depe-
nent de les necessitats que detectam i, segons l’ocasió, treballam dins o fora de l’aula.

Pel que fa a metodologia destacar la mescla de tipologies comentades als punts anteriors afegint la de 
la immersió lingüística.

A) OBJECTIUS: CAP ON VOLEM ANAR?

- Atendre l’alumnat nouvingut tenint en compte els recursos humans dels que disposa el centre 
així com les necessitats pròpies de cada alumne.

B) PLA D’ACCIÓ (CONCRECIÓ D’ACTUACIONS ANUALS):

- Treballar el material de vocabulari elaborat per l’equip de suport.

-

C) AVALUACIÓ: INDICADORS D’ASSOLIMENT: 

6. Criteris generals per a les adequacions del procés
d’ensenyament de les llengües
En aquest apartat cal tenir molt present la situació sociocultural i familiar de l’alumnat que rebem. Un 
alt percentatge de famílies provinents de sud-amèrica i de la Xina fan que aquest dos idiomes siguin 
els més usats al nostre centre.

Com a centre organitzam activitats puntuals, coneixent els referents culturals diversos, per tal que els 
alumnes es sentin més integrats i es sentin més part de la comunitat educativa aprofitant en tot mo-
ment per treballar qüestions d’interculturalitat, valors, normes, etc sempre donant a conèixer i emprant 
la llengua catalana com a eina de comunicació entre professorat i alumnat.

Les celebracions populars i el coneixement de la història pròpies de cada una d’elles fa que s’usi aquest 
recurs per fomentar-ne el respecte i la defensa d’aquestes. Les Verges, Sant Antoni, Nadal, Corema, 
Pasqua són algunes de les festes que celebram amb força per tal de potenciar aquest aspecte integra-
dor dins la societat.

Un altre punt important de participació de famílies és el sopar de germanor que celebram des de fa un 
grapat d’anys on les diverses famílies comparteixen taula amb una finalitat bàsica com és la de coexistir 
cultures.

A) OBJECTIUS: CAP ON VOLEM ANAR?

- Crear un ambient de respecte entre tota la societat educativa.

- Crear un espai per compartir moments de socialització entre tots.

B) PLA D’ACCIÓ (CONCRECIÓ D’ACTUACIONS ANUALS):

- Organització del sopar de germanor.

- Promoció de la participació familiar en aspectes culturals.

C) AVALUACIÓ: INDICADORS D’ASSOLIMENT:

Criteris  Assolit Observacions

Atendre l’alumnat nouvingut tenint en compte els re-
cursos humans dels que disposa el centre així com les 
necessitats pròpies de cada alumne.

Elaborar les ACIS per tal de facilitar l’adaptació d’aquesta 
tipologia d’alumnat.

Criteris  Assolit Observacions

Crear un ambient de respecte entre tota la societat 
educativa.

Crear un espai per compartir moments de socialització 
entre tots.
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7. Aplicació, seguiment i avaluació dels projectes
lingüístics
Seguint amb les anàlisis de les realitats al centre veim que disposam de material elaborat per l’equip 
de suport i de l’eina d’Internet com a recursos bàsics per aplicar i dur endavant tots aquests projectes 
lingüístics.

Pel que fa als recursos humans disposam d’AL, PT, mestres d’àrea i la feina pròpia de cada tutor sempre 
recolzada aquesta feina per la contractació d’activitats externes (teatre, conta contes...) per potenciar 
encara més la feina d’aula.

Aquest pla s’avaluarà mitjançant les graelles de final de cada apartat i a final de cada curs acadèmic així 
com a les diverses reunions de coordinació establertes en els departaments de llengües, sempre baix 
la supervisió de l’equip de suport.

A) OBJECTIUS: CAP ON VOLEM ANAR?

- Conèixer i valorar la llengua i cultura pròpies de cada individu així com de la resta de membres
de la comunitat educativa.

- Utilitzar la diversitat cultural per tal d’enriquir-nos individualment.

B) PLA D’ACCIÓ (CONCRECIÓ D’ACTUACIONS ANUALS):

- Celebració de festes populars.

- Elaboració de projectes d’aula i/o centre aprofitant la diversitat cultural.

C) AVALUACIÓ: INDICADORS D’ASSOLIMENT:

Criteris  Assolit Observacions

Conèixer i valorar la llengua i cultura pròpies de cada 
individu així com de la resta de membres de la comunitat 
educativa.

Utilitzar la diversitat cultural per tal d’enriquir-nos indivi-
dualment.






