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Catalunya ha estat històricament un territori acollidor, obert i emprenedor i, en 

general, l'escola ha evolucionat per adaptar-se als canvis socials que han 

comportat la necessitat de fomentar la cohesió social mitjançant la immersió 

lingüística per afavorir la convivència, tot preservant la identitat territorial. 

 

La nostra societat en permanent canvi, complexa i rica en diversitat es reflexa en 

la pluralitat cultural existent al nostre centre educatiu. L’escola Puig de les 

Cadiretes assumeix el repte de gestionar la complexitat i la diversitat lingüística, 

social i cultural convertint-les en una oportunitat de millora i de creixement 

col·lectiu.  

 

El Projecte Lingüístic de Centre es crea amb la finalitat de donar a conèixer a la 

comunitat educativa els elements lingüístics, de comunicació, de convivència i de 

cohesió social que caracteritzen l’Escola Puig de les Cadiretes com a servei 

educatiu, obert a la col·laboració dinàmica i compartida de totes les famílies que 

formen part de la nostra comunitat educativa. 
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1.1. MARC LEGAL 

Actualment, el sistema educatiu català es regeix normativament, i en tots els seus 

àmbits, per la Llei d’educació 12/2009 de 10 de juliol (LEC), la qual s’adapta als 

principis constitucionals i normatius que emanen de les lleis comunes a tot el territori 

espanyol, junt amb la referència estatutària catalana, esdevenint així, base 

significativa pel desenvolupament de la Llei esmentada, la mateixa Constitució 

espanyola, la Ley Orgánica, 2/2006, de 3 de mayo de Educación (LOE) i l’Estatut 

d’Autonomia Català vigent en l’actualitat. 

Tots els paràmetres executius a què es cenyeixen les escoles catalanes, no 

únicament neixen de la Llei d’educació 12/2009 de 10 de juliol, sinó que és a partir 

del seu desplegament que aquests assumeixen l’autonomia normativa a la que es fa 

referència tant en la LOE com en la mateixa LEC. A partir d’aquí, el Decret 

102/2010, de 3 d'agost, d’autonomia dels centres educatius, s’estableix com a 

element essencial amb la finalitat de desenvolupar els centres autònomament i amb 

fidelitat als seus principis característics, ajudat, el proper curs, per la Resolució de 21 

de juny de 2013 per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió 

dels centres per al curs 2013-2014. 

Tal i com estableix l’actual Llei d’educació 12/2009, del 10 de juliol, en el seu Títol II 

del règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya, a l'article 14 determina que 

els centres públics han d'elaborar, com a part del projecte educatiu, un projecte 

lingüístic que emmarqui el tractament de les llengües al centre.  

 

És així que, l’escola Puig de les Cadiretes , davant la necessitat de disposar del 

projecte lingüístic de centre com a element imprescindible del projecte de centre, ha 

desenvolupat el propi, atenint-se a l’imperatiu de l’esmentat article, junt amb els que 

estableixen els articles 10, 11, 12 i 16 de la mateixa Llei 12/2009, del 10 de juliol, i 

l'article 5.1.e) del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius.  

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓ 
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1.2.DEFINICIÓ 

 

D’acord amb el marc normatiu assenyalat, el projecte lingüístic emmarca el 

tractament de les llengües al centre, recollint el paper de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe, el tractament de la resta de 

llengües curriculars i els aspectes d’organització i de gestió que tinguin 

repercussions lingüístiques. 

El projecte lingüístic explicita l’ús de la llengua catalana com a llengua vehicular i 

d’aprenentatge a emprar normalment en les activitats internes i externes de la 

comunitat educativa. Garanteix l’adquisició de la plena competència lingüística de les 

llengües oficials catalana i castellana i, l’aprenentatge de la llengua anglesa, al llarg 

de l’educació infantil i primària.  

El projecte lingüístic contempla: 

• L’afavoriment de l’ús de la llengua catalana en totes les activitats adreçades a 

la comunitat educativa. 

• Els criteris i pautes d’ús de la llengua catalana en les activitats administratives 

i les comunicacions entre el centre i l’entorn. 

• El tractament metodològic de les llengües oficials i de la llengua estrangera i, 

l’agrupament dels alumnes per afavorir les interaccions per millorar 

l’aprenentatge i l’ús de les llengües. 

• L’enfocament competencial en l’ensenyament de les llengües, tant a nivell oral 

com de lectura i escriptura. 

• La incorporació de les tecnologies de l’aprenentatge i de la comunicació. 

• Les mesures específiques d’atenció als alumnes nouvinguts. 

• L’atenció lingüística individualitzada en el primer ensenyament. 

El projecte lingüístic és un instrument dinàmic, atent i obert a les innovacions que 

sorgeixin en l’àmbit de la comunicació, a fi de valorar-ne la seva incorporació i 

desenvolupament en tots els sectors de la comunitat educativa del centre. 

El projecte lingüístic ha estat definit a partir de la reflexió i el consens dels membres 

de l’òrgan responsable de la gestió de l’acció educativa. 

En data 27.05.14 el Consell Escolar aprova el Projecte Lingüístic de Centre per 

unanimitat de tots els membres dels sectors representats en aquest òrgan de 

participació en el govern del centre.  

La difusió d’aquest document de gestió es durà a terme a través del bloc del centre. 
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TITOL 1. IDENTITAT LINGÜÍSTICA DEL CENTRE 
 
 
 
 
 
2.1. ENTORN MUNICIPAL 

Llagostera és un municipi de la comarca del Gironès amb una població de 8.200 

habitants, a data 1 de gener de 2013, dada aprovada pel Ple municipal de 

l’ajuntament de Llagostera, celebrat en data 26 de març de 2014 i posteriorment 

enviada a l’INE. El 18% de la població és de nacionalitat estrangera. 

El creixement de la població en el període comprès entre els anys 2001 i 2011 ha 

estat de 3.689 habitants, passant de 5.416 a 8.105 que representa un increment de 

la població del 68,11% en 10 anys. Aquest augment es produeix pel creixement 

natural de la població i l’arribada de famílies procedents d’entorns urbans amb molta 

densitat de població i, de famílies estrangeres. 

Annex 5: Evolució del cens de Llagostera, període 2001- 2011 

Annex 6: Països de procedència població d’origen estranger 

 

2.2. ENTORN ESCOLAR 

L’escola Puig de les Cadiretes és un centre creat en data 1 de setembre de 2009 

amb tots els nivells d’escolarització d’educació infantil i primària, amb l’alumnat 

procedent del centre concertat Ntra. Sra. del Carme que tancà portes el dia 30 de 

juny de 2009. 

És un centre en creixement que està previst que augmenti un grup d’escolarització 

per curs fins al 2016-17. Enguany compta amb doble línia de P3 a 3r nivell i una línia 

de 4t a 6è nivell d’educació primària. A data 1 de setembre de 2013 té una matrícula 

de 300 alumnes, dels quals el 15,10% procedeixen de famílies estrangeres de 8 

nacionalitats diferents. La nacionalitat extracomunitària més nombrosa és la 

magrebina amb el 7,50% d’alumnat.  

El 47,64% de l’alumnat és de llengua materna diferent de la catalana. 

Annex 7: Taula relativa a les llengües maternes de l’alumnat del centre. 

 

 

 

2. CONTEXT LINGÜÍSTIC DEL CENTRE 
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Tenint en compte els objectius prioritaris del sistema educatiu, el projecte lingüístic 

del centre té els següents objectius generals: 

 

3.1. Establir el tractament de la llengua catalana com a eix vertebrador d’un 

projecte educatiu plurilingüe, explicitant-ne l’ús com a llengua vehicular i 

d’aprenentatge a emprar de forma habitual en les activitats internes i externes 

de la comunitat educativa. 

3.2. Garantir l’adquisició plena de la competència comunicativa i lingüística de les 

llengües oficials, al final de l’educació primària, independentment de la llengua 

familiar dels alumnes. 

3.3. Potenciar l’aprenentatge de la llengua anglesa al llarg de l’educació infantil i 

primària. 

3.4. Promoure una actitud positiva vers la diversitat lingüística i el desig d’aprendre 

altres llengües, a fi de formar parlants plurilingües i respectuosos envers la 

interculturalitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. OBJECTIUS GENERALS 
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TÍTOL 2. DE LES LLENGÜES CURRICULARS 

 

 

 
 
4.1. LLENGUA CATALANA I LLENGUA CASTELLANA 

4.1.1. DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA 

DEFINICIÓ 

La COMPRENSIÓ LECTORA  és la capacitat d’una persona d’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. 

Un bon lector ha de: 

• Saber llegir : relacionar grafia i so / reconèixer les paraules, l’estructura de les 

frases / relacionar les idees / tenir un propòsit de lectura / reconèixer l’estructura 

dels textos, les diverses tipologies i les seves funcionalitats / emprar estratègies 

per a la comprensió lectora. 

• Llegir per aprendre : per adquirir informació, cercar-la i tractar-la, per estudiar, 

per seguir instruccions, per desenvolupar el pensament ..., utilitzant recursos com 

les TIC i les biblioteques. 

• Llegir per gust : el gust per llegir s’adquireix desenvolupant l’hàbit lector i 

fomentant la lectura sistemàtica en qualsevol suport, aprenent a reflexionar sobre 

el que s’ha llegit, sabent-ho explicar mitjançant evidències orals o escrites i 

sabent-ho compartir. 

Un lector competent: 

• Selecciona i aplica les estratègies adequades de comprensió lectora 

La dimensió de la comprensió lectora està integrada per quatre competències: 

• Competència CL1. Llegir amb fluïdesa per comprendre textos de la vida 

quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars, en diferents formats i suports. 

• Competència CL2. 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. 

4. TRACTAMENT DE LES LLENGÜES CURRICULARS  
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• Competència CL3. 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 CL4. Aplicar estratègies de cerca i gestió de la informació per 

adquirir coneixement propi. 

 

4.1.2. DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA 

DEFINICIÓ 

L’EXPRESSIÓ ESCRITA  és la capacitat d’utilitzar l’escriptura per comunicar-se, 

organitzar-se, aprendre i participar en la societat. L’aprenentatge de l’escriptura s’ha 

de plantejar a partir de textos significatius o propers als alumnes. 

Un escriptor competent: 

• Dedica temps a pensar abans d’escriure / Planifica formulant els objectius, 

generant i organitzant idees / Selecciona la informació interessant i la més 

rellevant per començar a produir / Redacta el text i el revisa en funció de la 

situació comunicativa, del context, del destinatari, de l’objectiu que es tingui i de 

les convencions i normes gramaticals. 

• Escriu en diferents formats i suports, paper i digital, textos continus i discontinus, 

però sempre de forma coherent, cohesionada i d’acord amb les convencions de 

la llengua. 

La dimensió de la expressió escrita està integrada per tres competències: 

• Competència EE1. Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa i el 

destinatari 

• Competència EE2. Produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i estructura 

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

• Competència EE3. Revisar el text per millorar-lo i tenir cura de la seva 

presentació formal, en funció de la situació comunicativa. 

 

4.1.3. DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 

DEFINICIÓ 

La COMUNICACIÓ ORAL  consisteix en les capacitats de comprendre i expressar-se 

i dialogar o conversar, tenint present la situació comunicativa. 
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La COMPRENSIÓ de TEXTOS ORALS  és un procediment practicat en situacions:   

• Formals, per a l’adquisició d’aprenentatges de les diferents àrees curriculars. 

• No formals per a la gestió personal i emocional en la relació amb els altres.  

La comprensió d’un text oral requereix per part de l’oient un grau d’atenció i 

concentració elevades, donat que el text oral és efímer (l’alumne/a no pot corroborar 

la informació escoltada). 

Ser competent en la comprensió de textos suposa: 

• Ser capaç d’escoltar i comprendre informacions orals en situacions 

comunicatives de diferents àmbits i de registres formals diversos. 

• Ser capaç de desplegar estratègies de comprensió oral (de selecció i de retenció) 

per obtenir i integrar la informació i valorar-la. 

NIVELLS de COMPRENSIÓ D’UN TEXT ORAL 

• Comprensió literal: extreure la informació directament 

• Comprensió inferencial: deduir-la 

• Comprensió interpretativa o crítica: prendre un punt de vista més personal i crític 

 

L’EXPRESSIÓ ORAL  implica el coneixement d’un lèxic i d’unes estructures 

morfosintàctiques i textuals. Implica també, una pronúncia entenedora i una prosòdia 

adequada: velocitat, volum, entonació ... 

Ser competent en la producció de textos orals suposa: 

• Saber utilitzar els elements lingüístics i comunicatius en l’elaboració de textos 

orals, d’acord amb les diferents situacions comunicatives. 

• Saber expressar de forma estructurada i comprensible fets i coneixements, 

opinions i sentiments 

Tipologia discursiva: 

• Discurs produït per una sola persona: xerrada, ponència, recital de poesia... 

• Discurs plurigestionat: intercanvi dels papers d’emissor i receptor del missatge 

entre diverses persones. 

Funcions de l’expressió oral: 

• Funció d’informar 

• Funció d’obtenir informació 

• Funció de regular l’acció 

• Funció metalingüística 

 



Projecte Lingüístic de Centre Pàgina 11 

 

La INTERACCIÓ ORAL  està estretament vinculada a la comprensió i a l’expressió 

orals. 

Ser competent en situacions comunicatives (quotidianes, d’aprenentatge ...) on 

intervenen més d’un interlocutor implica participació activa, amb una actitud 

dialogant, d’escolta oberta per intervenir sense monopolitzar la conversa. 

Ser competent en estratègies d’interacció suposa: 

• Adequar-se a la situació comunicativa i a la intencionalitat  

• Utilitzar fórmules de cortesia en el tractament 

• Usar el to de veu adequat a cada registre 

• Contemplar la comunicació no verbal: postura corporal, gestos, expressió facial i 

mirada. 

Funcions de la interacció oral:  

• Funció d’informar 

• Funció d’obtenir informació 

• Funció de regular l’acció 

• Funció metalingüística 

• Funció de gestió de la comunicació i les fórmules socials 

 

La COMPETÈNCIA ORAL  (saber escoltar i saber parlar bé) facilita: 

• El desenvolupament de les relacions personals i socials 

• La millora en l’adquisició dels aprenentatges 

• El desenvolupament professional al llarg de la vida 

La dimensió de la comprensió oral està integrada per tres competències: 

• Competència CO1: Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans 

de comunicació i escolars.  

• Competència CO2: Produir textos orals de tipologia diversa adequats a la situació 

comunicativa. 

• Competència CO3:Interactuar en situacions on intervé més d’un interlocutor, 

utilitzant estratègies que afavoreixin la comunicació oral.. 

 

4.1.4. DIMENSIÓ LITERÀRIA 

Un alumne/a amb competència literària: 
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Interpreta correctament els recursos lingüístics i estilístics que els autors 

utilitzen. 

Produeix textos (narracions, poemes ...) en què predomina la dimensió 

artística i estètica i en què aplica els coneixements sobre els recursos i les 

estructures pròpies de cada gènere. 

La dimensió literària està integrada per dos competències: 

• Competència L1: Llegir fragments i obres i conèixer alguns autors i autores 

significatius de la literatura catalana, castellana i universal. 

• Competència L2: Crear textos amb recursos literaris per expressar sentiments, 

realitats i ficcions. 

4.1.5. DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL 

Aprendre llengües és aprendre a comunicar-se amb altres persones, a prendre 

contacte amb diverses realitats i a assumir la pròpia expressió com a modalitat 

fonamental d’obertura als altres: 

Ús de la llengua catalana en una realitat multilingüe com és la Catalunya 

actual. 

Coneixement de la realitat lingüística de la nostra societat. 

La dimensió plurilingüe i intercultural està integrada per dos competències: 

• Competència PI1: Ser conscient de la pertinença a la comunitat lingüística i 

cultural catalana i mostrar interès per l’ús de la llengua catalana. 

• Competència PI2: Conèixer i valorar la diversitat lingüística i cultural de 

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

 

Annex 1: continguts curriculars no lingüístics 

Annex 2: desplegament de les actuacions planificades per al tractament de la 

llengua catalana i castellana. 

 

4.2 . LLENGUA ANGLESA 

Restem pendents de la presentació del desplegament de les competències bàsiques 

de cadascuna de les dimensions lingüístiques en llengua anglesa, per part de la 

directora general d’Educació Infantil i Primària del Departament d’Ensenyament. 

 

4.2.1. DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA 

4.2.2. DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA 
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4.2.3. DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 

 

Annex 3: continguts curriculars no lingüístics 

Annex 4:desplegament de les actuacions planificades per al tractament de la llengua 

anglesa. 

 



Projecte Lingüístic de Centre Pàgina 14 

 

TÍTOL 3. EL CATALÀ COM A LLENGUA 

D’INTEGRACIÓ 
L’escola Puig de les Cadiretes s’identifica com a escola integradora i inclusiva, 

d’acord amb els principis generals del sistema educatiu català (article 2 de la Llei 

12/2009 d’Educació) i en compliment dels paràmetres normatius que emanen del 

sistema legislatiu espanyol i europeu, els quals vetllen per donar acollida i fomentar 

la integració a tots els alumnes que en configuren la pròpia realitat en garantia de 

l’èxit escolar. 

L’escola Puig de les Cadiretes ha desenvolupat el Projecte Lingüístic de Centre en 

compliment i respecte a la normativa imperant, sense obviar, en cap moment, el 

context social i cultural que l’envolta. 

Tal i com estableix la Declaració Universal dels Drets Humans en els seus articles 1, 

18 i 26, l’escola Puig de les Cadiretes acull a tot l’alumnat nouvingut respectant la 

igualtat i llibertat que com a éssers humans els hi són inherents. Per aquest motiu, el 

centre vetlla en tot moment, per la llibertat de pensament, de consciència i de religió, 

com també pel ple desenvolupament de la personalitat humana dels seus alumnes. 

Aquesta línia integradora i respectuosa amb la realitat humana dels propis alumnes, 

en la que l’Escola Puig de les Cadiretes desenvolupa la seva tasca no passa per alt 

l’acompliment dels principis constitucionals bàsics, entre els quals prenen molta 

importància els articles 16 i 27 de la llibertat ideològica, religiosa i de culte dels 

individus i de les comunitats sense cap altra limitació, fent un especial èmfasi a la 

importància que l'educació té com a objecte de desenvolupament ple de la 

personalitat humana. 

El nostre sistema educatiu, el català, parteix de la idea que Catalunya, tal i com 

indica l’Estatut d’Autonomia propi en el seu preàmbul, és un país ric en territoris i 

gents, una diversitat que la defineix i l'enriqueix des de fa segles i l'enforteix per als 

temps venidors. Aquesta realitat, es trasllada amb el compromís que assumeixen els 

poders públics de Catalunya, a través de l’article 4 del mateix text, en la promoció 

dels valors de la llibertat, la democràcia, la igualtat, el pluralisme, la pau, la justícia, 

la solidaritat, la cohesió social, l’equitat de gènere i el desenvolupament sostenible. 

És en aquest sentit que, dins l’àmbit de l’ensenyament, a través de la Llei 12/2009 

de 10 de juliol d’Educació, tots aquests principis es conglomeren en el sí de la 

realitat escolar i reverteixen amb major intensitat en favor de l’alumnat. 
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L’escola Puig de les Cadiretes assigna un especial rol a la llengua com a pilar bàsic 

del principi d’inclusió (article 77 de la llei 12/2009), sense que això comporti cap 

discriminació per raó de naixença, sexe, religió, opinió, llengua o qualsevol altra 

condició o circumstància personal de l'alumne/a o de la seva família (article 47 de la 

Llei 12/2009). 

 
 

 

 

DEFINICIÓ 

Alumnat que s’incorpora per primera vegada al sistema educatiu de Catalunya, a 

partir dels vuit anys o del tercer curs d’educació primària, procedent de territoris amb 

llengües diferents a la catalana, en els darrers vint-i-quatre mesos. 

En el procés de formalització de la matrícula, el centre proporciona la informació 

adequada sobre el sistema escolar a Catalunya, garantint una comunicació eficient 

amb la família a través d’un servei de traducció, si escau.  A fi de recollir diverses 

dades d’interès relatives al període d’escolarització anterior, l’escola disposa d’una 

fitxa d’acollida. 

Annex 7: model de fitxa d’acollida 

En l’avaluació inicial d’aquest alumnat s’utilitzarà, en la mesura del que sigui 

possible, la llengua familiar o d’escolarització prèvia i, serà a càrrec del tutor/a amb 

el suport del o de la mestra d’educació especial. Aquesta avaluació contemplarà 

l’aplicació de proves de les àrees instrumentals. 

 

5.1. ALUMNAT PROCEDENT D’ALTRES COMUNITATS AUTÒNOME S 

ESPANYOLES 

El tutor/a amb el suport del o de la mestra d’educació especial, elaborarà una 

adaptació curricular de llengua catalana, a partir dels resultats obtinguts en 

l’avaluació inicial. L’informe d’avaluació trimestral explicitarà el grau d’adquisició de 

la competència lingüística en llengua catalana i de les adaptacions realitzades del 

currículum, a partir dels objectius fixats en l’adaptació curricular. 

 

 

 

5. ACOLLIDA DE L’ALUMNAT DE NOVA INCORPORACIÓ AL CE NTRE 
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5.2.  ALUMNAT PROCEDENT DE PAÏSOS CASTELLANOPARLANT S  

El tutor/a amb el suport del o de la mestra d’educació especial, elaborarà una 

adaptació curricular de llengua catalana, a partir dels resultats obtinguts en 

l’avaluació inicial de l’alumne/a. 

L’aprenentatge per a l’adquisició de les competències relatives a la comunicació oral 

en llengua catalana es durà a terme paral·lelament a l’aprenentatge per a l’adquisició 

de les competències corresponents a l’expressió i comprensió escrites. Aquest 

aprenentatge es fonamentarà en situacions significatives i útils per als alumnes. 

L’avaluació serà contínua, amb observació sistemàtica i visió global del seu progrés 

d’aprenentatge, integrant les aportacions i les observacions efectuades en cada una 

de les àrees. 

L’informe d’avaluació trimestral explicitarà el grau d’adquisició de la competència 

lingüística en llengua catalana i de les adaptacions realitzades del currículum, a 

partir dels objectius fixats en l’adaptació curricular. 

 

5.3. ALUMNAT PROCEDENT DE PAÏSOS NO CASTELLANOPARLA NTS 

El tutor/a amb el suport del o de la mestra d’educació especial, elaborarà una 

adaptació curricular de llengua catalana, a partir dels resultats obtinguts en 

l’avaluació inicial de l’alumne/a. 

L’aprenentatge per a l’adquisició de les competències relatives a la comunicació oral 

en llengua catalana es durà a terme paral·lelament a l’aprenentatge per a l’adquisició 

de les competències corresponents a l’expressió i comprensió escrites. Aquest 

aprenentatge es fonamentarà en situacions significatives i útils per als alumnes. 

L’avaluació serà contínua, amb observació sistemàtica i visió global del seu progrés 

d’aprenentatge, integrant les aportacions i les observacions efectuades en cada una 

de les àrees 

L’informe d’avaluació trimestral explicitarà el grau d’adquisició de la competència 

lingüística en llengua catalana i de les adaptacions realitzades del currículum, a 

partir dels objectius fixats en l’ adaptació curricular. 

L’aprenentatge per a l’adquisició de la competència lingüística en llengua castellana  

i llengua anglesa s’iniciarà el segon curs d’escolarització al nostre sistema educatiu, 

si s’escau. 
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El centre adopta mesures organitzatives per a la prestació d’atenció individualitzada 

en castellà en el primer ensenyament, en cas que la família ho sol·liciti, fent 

compatible la pertinença al grup classe amb l’especificitat dels aprenentatges 

d’aquests alumnes. 

6. ATENCIÓ LINGÜÍSTICA INDIVIDUALITZADA EN EL PRIME R ENSENYAMENT 
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TÍTOL 4. EL CATALÀ COM A LLENGUA VEHICULAR 

 
L'Estatut d'autonomia de Catalunya, en el seu article 6, determina que la llengua 

pròpia de Catalunya és el català, la qual ha de ser la llengua normalment emprada 

com a vehicular i d'aprenentatge en l'ensenyament. No obstant això, l’escola Puig de 

les Cadiretes aposta fermament perquè les dues llengües oficials, català i castellà, 

siguin conegudes pels seus alumnes.  

Si fem una breu síntesi, ens haurem de dirigir a la Llei 7/1983, de 18 d'abril, de 

normalització lingüística a Catalunya, que definia la llengua catalana com a llengua 

pròpia de Catalunya i de l'ensenyament en tots els seus nivells educatius; 

consideració que va mantenir la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, en 

el seu article 20. La major complexitat i la diversitat lingüística i cultural de la societat 

catalana actual fan necessari potenciar des de l'escola la llengua pròpia, que ha 

d'esdevenir llengua comuna i factor de cohesió social de tota la població. 

Tal i com s’acaba d’exposar, i prenent l’article 20 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de 

política lingüística, l’escola Puig de les Cadiretes actua amb consciència respecte la 

realitat social a la que pertany i sota la voluntat integradora del context que la 

conforma, estableix el Català com a llengua vehicular en tots els nivells educatius, 

atès que aquesta  s’estableix com a llengua pròpia de Catalunya. 

En aquest sentit, el centre, d’acord amb l’article 20.2 de la Llei 1/1998, pren el 

compromís que encomana la Generalitat  en fer del català el vehicle d'expressió 

normal en llurs activitats docents i administratives, tant les internes com les externes, 

això és, en les  exposicions del professorat, el material didàctic, els llibres de text i 

les activitats d’aprenentatge i d’avaluació, les reunions, els informes, les 

comunicacions.  
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El projecte lingüístic emmarca el tractament del català com a llengua vehicular i 

recull els aspectes d’organització i de gestió del centre que tinguin repercussions 

lingüístiques.  

 

7.1. ÀMBIT ADMINISTRATIU 

La Secretaria del centre desenvolupa la seva activitat administrativa usant de forma 

habitual la llengua catalana en l’elaboració i formalització de la documentació 

generada en aquest àmbit. Excepcionalment, es redactaran en llengua castellana els 

documents relatius al traspàs d’informació a centres escolars situats en comunitats 

autonòmiques no catalanoparlants. 

 

7.2. ÀMBIT DE GESTIÓ 

El centre fomenta l’ús de la llengua catalana en les reunions dels òrgans de 

coordinació didàctica, de l’òrgan de gestió de l’acció educativa i de l’òrgan de 

participació en el govern del centre. Les actes de cadascuna d’aquestes reunions 

s’estenen en llengua catalana. 

Els documents de gestió i d’organització de centre es redacten de forma habitual en 

llengua catalana.  

 

7.3. ÀMBIT CURRICULAR 

El centre estableix l’ús de la llengua catalana en l’acció formativa i educativa de 

l’equip docent envers els seus alumnes. 

El centre estableix que l’ensenyament – aprenentatge de la llengua castellana i 

l’anglesa es durà a terme en la llengua objecte d’estudi, així com també aquells 

continguts no lingüístics impartits en aquestes dues llengües curriculars: operativitat i 

resolució de problemes en llengua anglesa de P5 a 6è nivell i, les unitats didàctiques 

de caràcter general de medi social en llengua castellana, a cicle superior. 

Les estructures lingüístiques comunes es contemplen en l’ensenyament –

aprenentatge dels continguts lingüístics en llengua catalana. 

El centre disposa d’un pla de reunions (nivell, cicle, comissió de llengua, claustre 

pedagògic) per a la concreció i programació adequada del treball per competències 

7. LA LLENGUA CATALANA COM A LLENGUA VEHICULAR 
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de l’àmbit lingüístic a cada nivell d’escolarització i, per a la determinació dels 

mecanismes i les estratègies d’atenció a la diversitat. 

 

7.4. ÀMBIT RELACIONAL 

El centre fomenta l’ús de la llengua catalana per part de l’equip docent en la seva 

relació amb les seves famílies, sense perjudici del dret personal dels progenitors a 

usar la seva pròpia llengua i a ser-hi atesos, en cas de no comprendre la llengua 

territorial.  

El centre fomenta l’ús de la llengua catalana per part del personal no docent en la 

seva relació amb les seves famílies, sense perjudici del dret personal d’aquests a 

usar la seva pròpia llengua i a ser-hi atesos, en cas de no comprendre la llengua 

catalana.  

El centre estableix l’ús habitual de la llengua catalana per part dels seus 

representants en actes públics i culturals de projecció interna i externa de la 

institució. 

 

 
 
 
El projecte lingüístic estableix els criteris i pautes d’ús de la llengua catalana en les 

comunicacions entre el centre i l’entorn. 

 

8.1.  PARTICIPACIÓ FAMÍLIES  

El centre estableix l’ús habitual de la llengua catalana per part de l’equip docent en 

les reunions informatives de caire pedagògic i organitzatiu de centre, adreçades a 

les famílies. 

El centre estableix l’ús habitual de la llengua catalana per part de l’equip directiu, en 

les reunions de la Mesa de participació d’educació infantil. 

 

8.2.  COMUNICACIÓ FAMÍLIES – ESCOLA 

La direcció del centre vetlla per l’ús de la llengua catalana en la redacció dels 

comunicats informatius per a les famílies. Excepcionalment, es redacten en altres 

llengües per a facilitar la comunicació amb les famílies nouvingudes. 

El centre fomenta l’ús de la llengua catalana per part dels tutors/es en les entrevistes 

individualitzades amb les famílies del seu grup classe, sense perjudici del dret 

8. USOS LINGÜÍSTICS DE LA LLENGUA A LA COMUNITAT ED UCATIVA 
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personal dels progenitors a usar la seva pròpia llengua i a ser-hi atesos, en cas de 

no comprendre la llengua territorial. En cas de tractar-se de llengües no 

comunitàries, se sol·licita la intervenció del servei de traducció municipal. 

 

8.3.  RETOLACIÓ 

El centre segueix un criteri favorable a l’ús habitual de la llengua catalana en la 

retolació interna i externa de totes les dependències i els espais que el conformen. 

Practica la mateixa pauta en la realització de murals, cartells i decoració en general. 

 

8.4.  PROJECCIÓ EN L’AMBIT DIGITAL 

El centre disposa d’un bloc (http://blocs.xtec.cat/escolapuigdelescadiretes/) per a la 

projecció de les actuacions desenvolupades al llarg del curs escolar: activitats d’aula, 

activitats complementàries i activitats de convivència de tots els sectors de la 

comunitat educativa. Informa també d’aspectes relacionats amb l’organització i 

funcionament general del centre. 

La llengua catalana és la llengua habitual de comunicació del bloc de l’escola i de 

projecció del centre en els mitjans de comunicació digitals del municipi. 

 

8.5. SERVEIS ESCOLARS 

El projecte lingüístic emmarca la continuïtat i la coherència educatives, pel que fa als 

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

l’Associació de Famílies d’Alumnes del centre. La llengua catalana és la llengua de 

comunicació entre l’alumnat i els i les responsables del funcionament dels serveis 

següents: menjador escolar, acollida matinal i activitats extraescolars, excepte les 

relatives a l’aprenentatge de la llengua anglesa. 

 

 

Escola Puig de les Cadiretes 

Maig 2014 
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Annex 1 

OBJECTIU ESTRATÈGIC  MILLORAR ELS RESULTATS EDUCAT IUS 
OBJECTIU OPERATIU Millorar la competència comunicativa lingüística 

 
ESTRATÈGIA Millora de la competència plurilingüe 
ACTUACIONS Planificació del Pla de Llengua Castellana 

ACCIONS OBJECTIUS ESPECÍFICS 
Tractament de continguts de Medi Social a 

Cicle Superior 

-Millorar les competències de l’àmbit 
lingüístic. 
-Aplicar la funcionalitat de la llengua 
castellana. 
-Millorar les habilitats lingüístiques: escoltar, 
parlar, llegir i escriure. 

RESPONSABLES  
 

Mestre/a de suport 

INDICADORS DE SEGUIMENT I AVALUA CIÓ DE L’APLICACIÓ  
GRAU D’APLICACIÓ : 
Número de sessions de continguts de Medi Social en llengua castellana. 
 
GRAU DE QUALITAT : 
Adequació de l’organització del suport de Cicle Superior per a l’execució del Pla de 
Llengua Castellana. 
 
GRAU D’IMPACTE : 
Índex de superació de l’àrea de llengua castellana a l’acabar Cicle Superior. 
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Annex 2 

OBJECTIU ESTRATÈGIC  MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS  
OBJECTIU 
OPERATIU 

Millorar la competència comunicativa lingüística. 

ESTRATÈGIES 
1. Millora de la competència escrita en la vessant receptiva (comprensió lectora). 
2. Millora de la competència escrita en la vessant productiva (expressió escrita). 
3. Millora de la competència plurilingüe (aprenentatge de la llengua anglesa).  

 
ACTUACIONS 
TEMPORALITZACIÓ  1r 

tri 
2n 
tri 

3r 
tri 

1.1) Planificació del Pla de Lectura de Centre: 

a) Lectura Avaluadora a P5 i a EPRI 

b) Lectura  comprensiva a EINF  

c) Aplicació de les noves estratègies de comprensió lectora a EPRI 

d) Modelatge lector a EINF i a EPRI 

e) Apadrinament lector intern a CI i CS 

f) Apadrinament lector extern a CM i 4t ESO 

g) Lectura col·lectiva a EPRI 

h) Lectura individual a CI 

i) Lectura silenciosa a EPRI 

2.1) Pla de formació de l’àmbit lingüístic 

a) Equip docent EINF i CI: planificació de les activitats de lectura 

b)  Equip docent EPRI: aplicació d’estratègies de comprensió lectora 

2.2) Planificació del Taller d’Escriptura per a la producció de textos de 

diferents tipologies amb la mateixa tipologia de P3 a 6è nivell 

3.1) Pla plurilíngüe  

a) Inici de l’aprenentatge de la llengua anglesa a P5.  

b) Tractament de continguts matemàtics en llengua anglesa de P5 a 

6è nivell 

c) Treball a l’hort escolar en llengua anglesa a 2n i 3r nivell EPRI 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

X 

 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

 

 

X 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

X 

X 

 

 

X 

 

X 

X 
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Annex 2 
OBJECTIU ESTRATÈ GIC MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS  

 
OBJECTIU OPERATIU Millorar la competència comunicativa lingüística. 
ESTRATÈGIA Millora de la competència escrita en la vessant receptiva 
ACTUACIONS Planificació del Pla de Lectura de Centre 

EIXOS ACCIONS 
 

 

      Aprendre a llegir 

Lectura Avaluadora a EINF i a EPRI 

Apadrinament lector intern a CI i CS 

Apadrinament lector extern a CM i 4t 

ESO 

Lectura individual a CI 

Llegir per aprendre Lectura col·lectiva a EPRI 

 

Gust per la lectura 

Modelatge lector a EINF i a EPRI 

Lectura silenciosa a EPRI 
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Annex 2 

OBJECTIU ESTRATÈGIC  MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS  
OBJECTIU OPERATIU Millorar la competència comunicativa lingüística. 
ESTRATÈGIA Millora de la competència escrita en la vessant receptiva 
ACTUACIONS Planificació del Pla de Lectura de Centre 

Aprendre a llegir 

ACCIONS OBJECTIUS ESPECÍFICS 
Lectura Avaluadora a EINF i a EPRI -Avaluar l’índex de millora de l’agilitat 

lectora 
-Avaluar l’índex de millora de la comprensió 
lectora 
 

Apadrinament lector intern a CI i CS -Cooperar en el procés 
d’ensenyament/aprenentatge de la lectura 
dels alumnes de CI i CM, per part de 
l’alumnat de CS i 4t ESO 

Apadrinament lector extern a CM i 4t 

ESO 

 

Lectura individual a CI 

-Potenciar l’agilitat lectora 
-Respectar els signes de puntuació per 
afavorir l’entonació, cabdal per a la 
comprensió del text 
-Adquirir estratègies per a l’aprenentatge 
autònom 

RESPONSABLES  
 

Tutors/es de cada nivell + Cap d’estudis 

INDICADORS DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE L’APLICACIÓ  
GRAU D’APLICACIÓ : 
Número d’accions del Pla de Lectura del Centre realitzades 
 
GRAU DE QUALITAT : 
Adequació de l’organització de l’equip docent EINF + EPRI per a l’execució del Pla de 
Lectura 
  
GRAU D’IMPACTE : 
Índex de superació de l’àrea de llengua catalana a l’acabar CI, CM i CS 
Índex de superació de l’àrea de llengua castellana a l’acabar CM i CS 
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Annex 2  
OBJECTIU ESTRATÈGIC  MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS  
OBJECTIU OPERATIU Millorar la competència comunicativa lingüística. 
ESTRATÈGIA Millora de la competència escrita en la vessant receptiva 
ACTUACIONS Planificació del Pla de Lectura de Centre 

Llegir per aprendre 

ACCIONS OBJECTIUS ESPECÍFICS 
Lectura col·lectiva a EPRI - Sistematitzar la lectura en veu alta dels 

alumnes. 
-Aprendre a seleccionar les paraules i idees 
claus dels paràgrafs de la lectura. 
- Aprendre a elaborar mapes de conceptes i 
resums. 
 

RESPONSABLES  
 

Tutors/es de cada nivell + Cap d’estudis 

INDICADORS DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE L’APLICACIÓ  
GRAU D’APLICACIÓ : 
Número d’accions del Pla de Lectura del Centre realitzades 
 
GRAU DE QUALITAT : 
Adequació de l’organització de l’equip docent EINF + EPRI per a l’execució del Pla de 
Lectura 
  
GRAU D’IMPACTE : 
Índex de superació de l’àrea de llengua catalana a l’acabar CI, CM i CS 
Índex de superació de l’àrea de llengua castellana a l’acabar CM i CS 
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Annex 2  
OBJECTIU ESTRATÈGIC  MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS  
OBJECTIU OPERATIU Millorar la competència comunicativa lingüística. 
ESTRATÈGIA Millora de la competència escrita en la vessant receptiva 
ACTUACIONS Planificació del Pla de Lectura de Centre 

Gust per la lectura 

ACCIONS OBJECTIUS ESPECÍFICS 
Modelatge lector a EINF i a EPRI - Sistematitzar la lectura en veu alta del 

mestre/a com a model per als alumnes. 
-Estimular la curiositat dels alumnes envers 
el contingut d’un text oral 

Lectura silenciosa a EPRI -Fomentar l’hàbit lector, respectant els 
ritmes individuals dels alumnes i les seves 
preferències lectores. 
-Potenciar l’ús de la biblioteca d’aula. 

RESPONSABLES  
 

Tutors/es de cada nivell + Cap d’estudis 

INDICADORS DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE L’APLICACIÓ  
GRAU D’APLICACIÓ : 
Número d’accions del Pla de Lectura del Centre realitzades 
 
GRAU DE QUALITAT : 
Adequació de l’organització de l’equip docent EINF + EPRI per a l’execució del Pla de 
Lectura 
  
GRAU D’IMPACTE : 
Índex de superació de l’àrea de llengua catalana a l’acabar CI, CM i CS 
Índex de superació de l’àrea de llengua castellana a l’acabar CM i CS 
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Annex 2 

OBJECTIU ESTRATÈGIC  MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS  
OBJECTIU OPERATIU Millorar la competència comunicativa lingüística 

 
ESTRATÈGIA Millora de la competència escrita en la vessant productiva 

 
ACTUACIONS Pla de formació en centre 

ACCIONS OBJECTIUS ESPECÍFICS 
Formació en centre: planificació de les 

activitats de lectura a EINF i CI 

-Planificar el treball de la lectura a EINF i 
EPRI. 
 

Formació en centre: aplicació 

d’estratègies de comprensió lectora 

-Aplicar la mateixa metodologia per a les 
activitats d’ensenyament – aprenentatge de 
la comprensió lectora. 

INDICADORS DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE L’APLICACIÓ  
GRAU D’APLICACIÓ : 
Número de docents formats en aplicació d’estratègies de comprensió lectora 
 
GRAU DE QUALITAT : 
Adequació de l’organització de l’equip docent EINF + CI per a l’execució d’estratègies en 
activitats de lectura. 
Adequació de l’organització de l’equip docent EPRI per a l’execució d’estratègies 
referents a la comprensió lectora. 
Adequació de l’organització de l’equip docent EINF + EPRI per a l’execució del Taller 
d’Escriptura 
 
GRAU D’IMPACTE : 
Índex de superació de l’àrea de llengua catalana a l’acabar CI, CM i CS 
 

 



Projecte Lingüístic de Centre Pàgina 29 

 

 

Annex 2 
OBJECTIU ESTRATÈGIC  MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS  
OBJECTIU OPERATIU Millorar la competència comunicativa lingüística 

 
ESTRATÈGIA Millora de la competència escrita en la vessant productiva 

 
ACTUACIONS Desenvolupament del Projecte “Aprendre a escriure” 

ACCIONS OBJECTIUS ESPECÍFICS 
Taller d’escriptura -Aplicar la mateixa metodologia per a 

l’ensenyament – aprenentatge de 
l’expressió escrita a EINF i EPRI 
-Sistematitzar dues tipologies textuals 
durant el curs a EINF i EPRI 
- Tractament de les tipologies textuals  en 
llengua catalana i castellana a CM i CS 
 
 

RESPONSABLES  
 

Coordinadors/es de cicle + Cap d’estudis 
 

AGRUPAMENTS Mig grup EPRI 
 

METODOLOGIA Coneixements previs, observació i anàlisis, elaboració guió, 
elaboració text, ús pautes correctores, aplicació de la funcionalitat 
del text. 
 

INDICADORS DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE L’APLICACIÓ  
GRAU D’APLICACIÓ : 
Número de docents formats en aplicació d’estratègies de comprensió lectora 
 
GRAU DE QUALITAT : 
Adequació de l’organització de l’equip docent EINF + EPRI per a l’execució del Taller 
d’Escriptura 
 
GRAU D’IMPACTE : 
Índex de superació de l’àrea de llengua catalana a l’acabar CI, CM i CS 
Índex de superació de l’àrea de llengua castellana a l’acabar CM i CS 
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Annex 3 

OBJECTIU ESTRATÈGIC  MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS  
OBJECTIU OPERATIU Millorar la competència comunicativa lingüística 

 
ESTRATÈGIA Millora de la competència plurilingüe 
ACTUACIONS Planificació del Pla de Llengua Anglesa 

ACCIONS OBJECTIUS ESPECÍFICS 
Treball de continguts matemàtics en 

llengua anglesa 

Treball de l’hort escolar en llengua 

anglesa a 2n i 3r nivell EPRI 

-Millorar la competència matemàtica. 
-Aplicar la funcionalitat de la llengua 
anglesa. 
-Millorar les quatre habilitats lingüístiques: 
escoltar, parlar, llegir i escriure 

RESPONSABLES  
 

Especialistes de llengua anglesa. 

INDICADORS DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE L’APLICACIÓ  
GRAU D’APLICACIÓ : 
Número de sessions de continguts matemàtics en llengua anglesa 
 
GRAU DE QUALITAT : 
Adequació de l’organització de l’equip de P5 + EPRI per a l’execució del Pla plurilíngüe  
 
GRAU D’IMPACTE : 
Índex de superació de l’àrea de llengua anglesa a l’acabar CI, CM i CS 
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Annex 4  
 

DADES PERSONALS DE L’ALUMNE 

Nom i cognoms: 
 
Data de naixement:    Adreça: 
 
Telèfon 1 :     Telèfon 2: 
 
País procedÈncia:    Lloc de procedencia: 
 
Data arribada a Catalunya:   Data d’arribada al centre: 
 
Llengua familiar:    Llengües que entén: 
 
Llengües que parla:    Número de germans: 
 

DADES FAMILIARS 

 

PARE     MARE 

Nom i cognoms:    Nom i cognoms: 
 
Data de naixement:    Data de naixement: 
 
Llengua:     Llengua: 
 
Ocupació:     Ocupació: 
 
Entén la llengua catalana: SÍ        NO  Entén la llengua catalana: SÍ        NO  
 
Parla la llengua catalana: SÍ        NO  Parla la llengua catalana: SÍ        NO  
 
Entén la llengua castellana: SÍ        NO  Entén la llengua castellana: SÍ     NO  
 
Parla la llengua castellana: SÍ        NO  Parla la llengua castellana: SÍ       NO  
 

DADES ESCOLARS 

Curs que feia:     Curs al que s’escolaritza: 
 
Centre de procedència:   Llengua d’ensenyament: 
 
Informes:   SÍ         NO  
 
Resultat de les proves incials (s’adjunten proves).   Data: 
 
Observacions: 
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Annex 5  
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 LLENGUA MATERNA FAMÍLIES CURS 2013-2014 

CURS LLENGUA MATERNA 
CATALANA 

LLENGUA MATERNA 
CASTELLANA 

LLENGUA MATERNA 
ESTRANGERA 

P3A 31.8% 45.4% 22.7% 

P3B 36.3% 40.9% 22.7% 

P4A 76.4% 11.7% 11.7% 

P4B 41.1% 47.1% 11.7% 

P5A 65% 25% 10% 

P5B 75% 10% 15% 

1rA 55% 30% 15% 

1rB 73.7% 15.8% 10.5% 

2nA 52.2% 39.1% 8.7% 

2nB 52.2% 39.1% 8.7% 

3rA 52.9% 23.5% 23.5% 

3rB 53.3% 33.3% 13.3% 

4t 35% 45% 20% 

5è 52.6% 36.8% 10.5% 

6è 31.8% 45.4% 22.7% 

TOTAL 52.2% 32.54% 15.1% 

Annex 7  
 


