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Aquest document està en revisió i s’ha d’incloure al PEC. 
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El projecte lingüístic és un marc per a l’organització i per a la gestió de l’ús i 

l’ensenyament de la llengua catalana i de l’ensenyament de les altres llengües presents 

al currículum. 

El PLC consta de quatre parts. 

• El tractament de la llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge. 

• El procés d’ensenyament aprenentatge de la llengua castellana. 

• Les diferents opcions en referència a les llengües estrangeres. 

• Els criteris generals per a les adequacions del procés d’ensenyament i  aprenentatge 

de les llengües a la realitat sociolingüística del centre globalment  i individual. 

El CEIP Torrescasana comença com a escola individual el curs 2006-07 per la 

disgregació de la ZER Bat a Bat i durant el curs 2007-08 s’inicia la redacció del 

Projecte Lingüístic del centre a càrrec de la coordinadora lingüística. 

La direcció del centre vetllarà per la distribució i coneixement del PLC a tota la 

comunitat educativa. 

 

1. CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC DEL CENTRE 
 

1.1.  El centre i l’entorn 

El CEIP Torrescasana és un centre docent públic situat al poble de Vilanova d’Espoia, 

al terme municipal de la Torre de Claramunt.  

Els alumnes provenen majoritàriament de  la urbanització Pinedes de l’Armengol 

ubicada a 3 km del centre i de  Vilanova d’Espoia. Aquest fet provoca dues 

característiques fonamentals que descriuen el CEIP, per una banda la llengua castellana 

té un domini quasi absolut, el 90% de l’alumnat és castellano-parlant i per una altra 
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banda cobra molta importància la necessitat de l’ús del transport escolar per assistir a 

classe i del transport privat per accedir a espais culturals, serveis públics i d’altres 

instal·lacions fora de l’horari lectiu. 

En els darrers anys s’ha produït un fort procés immigratori en aquesta urbanització que 

en poques dècades ha provocat canvis demogràfics. L’àrea de procedència d’aquesta 

immigració és, principalment, la zona metropolitana de Barcelona. 

Durant el curs 2006-07 comença la seva història com a escola individual per la 

disgregació de la ZER Bat a Bat. El curs 2004-05 va estrenar instal·lacions noves en el 

mateix municipi.  

Aquest centre és encara cíclic a Cicle Mitjà i a Cicle Superior pel nombre d’alumnes i 

per la manca d’espais.  

 

Aquesta plantilla és molt flexible i això dificulta l’acció docent. 

Durant el curs 2008-089 s’ha aprovat el projecte d’ampliació de l’escola, en 2 o 3                            

anys es preveu que l’escola sigui d’una línia. 

 

1.2 L’alumnat 

 

L’escola Torrrescasana té escolaritzats en el curs 2008-2009 un total de 109 alumnes, 

la situació lingüística dins de l’àmbit escolar és la següent: 

- Un 18% de l’alumnat parla català habitualment a l’escola. 

- Un 72% de l’alumnat sap parlar el català però parla el castellà com a llengua 

vehicular. 

- Un 10 %  entén el català però no el fa servir a l’escola. 

 

Cal destacar,  la mobilitat de l’alumnat, baixes i noves incorporacions 

motivades per canvis de domicilis, dins i fora dels terminis de preinscripció. 

 

La llengua habitual de les famílies   de l’alumnat de l’escola queda reflectida  

amb les següents dades: 

- Parla catalana: 11 % 

- Parla castellana: 51% 
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- Bilingüisme: 35% 

- Altres (àrab, francès):  3% 

 

La situació socioeconòmica i cultural de les famílies és majoritàriament mig-baix. 

 

2. LA LLENGUA CATALANA, LLENGUA VEHICULAR I 

D’APRENENTATGE. 

 

El català s’utilitza com a llengua vehicular i  de comunicació. Totes les àrees 

s’imparteixen en llengua catalana excepte l’àrea de llengua castellana, llengua anglesa 

i educació per a la ciutadania a 2n de cicle superior. 

Es potencia la llengua catalana en l’àmbit escolar a través de diferents activitats :  

revista escolar , concurs literari,  setmana cultural, exposicions.... També es disposa de 

la biblioteca d’aula i del bibliobús on s’intenta incentivar l’ús del català. 

La llengua de l’ambientació del centre i de la  documentació d’ús intern i extern és el 

català. Excepcionalment es fan els comunicats bilingues català-àrab (informes) o 

castellà-català (informes) per a les famílies nouvingudes o sempre que les famílies ho 

sol·licitin. 

El professorat d’aquesta escola utilitza la llengua catalana per adreçar-se a les famílies 

de l’alumnat, sobretot, en les reunions d’inici de curs. Un grup reduït de mestres utilitza 

la llengua castellana per adreçar-se a les famílies de l’alumnat castellanoparlant que no 

parla el català (entrevistes individuals). 

 

Durant els cursos 2008-10 tot el professorat ha d’ utilitzar la llengua catalana per 

adreçar-se a les famílies de l’alumnat excepte amb les famílies que no entenguin la 

llengua catalana. 

 

La introducció de l’aprenentatge de les llengües es fa de forma gradual. La llengua 

d’aprenentatge i comunicació en tota l’etapa infantil és el català, per tal de facilitar a 

tot l’alumnat, sigui quina sigui la seva procedència, un únic vehicle d’aprenentatge de 

la lectoescriptura.  
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Es treballa habitualment la llengua oral en tots els cicles i es treballen les diverses 

modalitats de textos orals ( conversa, dramatització…) tant en l’àrea de llengua com a la 

resta d’àrees.. 

 

Acollida d’alumnat nouvingut 

Aquest centre acull un nombre molt reduït de nouvinguts: 2 nenes provinents del 

Marroc, a 1r de cicle inicial i 1r de cicle superior respectivament, que  es van incorporar 

el curs 2006-07 i un nen també provinent del Marroc a 2n de cicle mitjà que s’ha 

incorporat a la nostra escola el curs 08-09, però ja porta uns anys vivint a Catalunya. 

 

Aquest centre no té un protocol d’acollida i el tutor del grup-classe és el responsable 

principal de l’aprenentatge inicial de la llengua. Es dediquen reforços en l’àrea de 

llengua catalana per tal de realitzar un aprenentatge intensiu de la llengua catalana 

seguint les orientacions del LIC i de la psicopedagoga de l’EAP. Aquest centre fa 

l’acollida lingüística en llengua catalana i en el tercer trimestre s’inicia l’aprenentatge 

de la llengua castellana a partir d’allò que han aprés en llengua catalana. 

Atenció a la diversitat 

L’equip docent del centre hem iniciat actuacions per avançar en el marc d’una escola 

inclusiva, en l’atenció adequada de la diversitat de l’alumnat. A l’escola portem a terme 

formes organitzatives i estratègies que fomenten el treball en equip i donen resposta a la 

diversitat: 

- Racons matemàtics 

- Reforços 

- Treballs per projectes 

 

Durant el curs 2008-09 caldrà  més coordinació entre el professorat per tal 

consensuar unes línies d’actuació, mecanismes organitzatius i pedagògics. 
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La majoria de l’alumnat d’aquest centre és castellanoparlant i el castellà l’utilitzen 

habitualment en les converses entre iguals. 

Durant el curs 2008-09, caldria potenciar la llengua catalana en les situacions 

de relació informal entre iguals. 

 

3. LA  LLENGUA CASTELLANA 

 

El alumnes d’aquest centre s’inicien en l’aprenentatge de la llengua castellana a 

primer de cicle inicial a nivell oral i, a nivell escrit, a segon de cicle inicial quan el 

/la nen/a domina la lectoescriptura en la  llengua catalana. 

El castellà s’utilitza en totes les activitats orals i escrites d’ aquesta àrea: exposicions 

del/la mestre/a, el material didàctic, llibres de text, proves… 

Aquesta àrea la imparteix un/a mestre/a que no és el/la tutor/a  dels/les alumnes. 

Al llarg de tota la primària es  destinen 2 hores setmanals de castellà i 2 h 30’ 

setmanals d’estructures lingüístiques comunes, aquestes queden compensades en 

una hora més de castellà a cada curs i l’educació per a la ciutadania a 2n de cicle 

superior (es fa en castellà). 

La majoria de l’alumnat d’aquest centre és castellanoparlant i el castellà l’utilitzen 

habitualment en les converses entre iguals.  

Durant el curs 2008-09 s’han d’establir coordinacions entre els mestres que 

imparteixen llengües en els diferents cicles per tal d’establir criteris comuns de 

funcionament i organització de l’àrea de llengües. 

 

4. ALTRES LLENGÜES 

 

La primera llengua estrangera que s’introdueix en el nostre centre és l’anglès. Aquesta 

àrea és impartida per una mestra especialista. 

Els/les alumnes s’inicien en l’aprenentatge de l’anglès a P4, a través d’un llibre i  de 

manera oral i amb una metodologia bàsicament lúdica i comunicativa. A Cicle Mitjà 

es fa èmfasi en la comprensió i expressió oral, mentre que a final d’aquest cicle i al 

Cicle Superior es treballarà l’expressió i comprensió escrita. 

A P4 es treballa per centres d’interès durant 1 sessió d’1 hora setmanal. 

A P5 i en  tota la primària es treballa amb llibre de text i es destinen 2 hores 

setmanals. A Educació Primària, una  sessió d’anglès setmanal  es realitza a l’aula 
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d’informàtica  : CDs, Vídeos, dramatitzacions, recursos tecnològics ( edu365, 

learnenglish...)... 

 

Durant els  cursos 2008-10 ens proposem potenciar l’ús de la llengua anglesa en les 

interaccions formals i informals tant dins com fora de l’aula (representacions 

teatrals, exposicions.,..). 

 

 

5. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 

 

Documents del centre 

 

Durant el curs 2006-2007 comença com a escola individual per la disgregació de la ZER 

a la qual pertanyia. Per tant, el nostre centre no disposa de tots els documents del centre: 

PEC, RRI. Aquest curs  estem en procés d’ elaboració  del PLC, PEC i RRI 

 Durant els cursos 2008-10   elaborarem  el PEC i RRI . 

 

Serveis d’educació no formal 

 

En aquest centre es realitzen activitats d’educació no formal (menjador escolar, 

transport escolar, activitat  extraescolar de piscina, ball, esplai d’estiu,… ). El centre es 

coordina amb  les persones responsables a nivell d’organització i funcionament però no 

té en compte els continguts ni la llengua d’ús. 

Durant el curs 2008-09 ens plantegem el tema de l’ús de la llengua catalana en les 

coordinacions de l’equip directiu amb les empreses gestores de l’educació no formal. 

Pla de formació de centre 

El centre ha fet una autoreflexió sobre  les necessitats de formació relacionades amb la 

millora del centre amb el consens de tot el claustre. 

 Han concedit la  formació al centre per l’elaboració del PEC al llarg del curs 2008-

09. 

 

Coordinació cicles i nivells 

En general, en aquest centre hi ha manca de coordinació entre el professorat que 

imparteix les diferents llengües. Hi ha coordinació dins els cicles però manca 
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coordinació entre els mestres dels  diferents cicles que imparteixen la mateixa matèria, 

és a dir, manca coordinació vertical. 

Durant el curs 2008-09, ens plantegem la coordinació entre el cicle i la coordinació 

vertical. 

 

Biblioteca escolar 

El centre té una biblioteca escolar on hi ha recopilada tota la documentació existent al 

centre amb suport escrit. Hi ha una comissió de biblioteca formada per dos mestres que 

durant una hora setmanal van organitzant i endreçant la biblioteca. Durant els cursos 

2008-10 s’hauria de fer un inventari informatitzat de tota la documentació existent a 

la biblioteca escolar. 

Degut a la manca d’espai, la biblioteca s’utilitza per realitzar els reforços i 

desdoblaments i això fa que no en fem un ús adequat. 

A cada classe hi ha una biblioteca d’aula amb llibres de temes d’interès adaptats a cada 

edat i cada mestre/a de llengua catalana facilita i fomenta el gust per a la lectura. 

 Durant els cursos 2008-10 s’han d’establir criteris organitzatius i de funcionament 

comuns per a tots els cicles respecte a la utilització de la biblioteca d’aula i escolar. 

 

Pàgina web del centre 

Aquest centre disposa d’una pàgina web però no se’n fa una actualització adequada 

degut a que el professorat no té els coneixements mínims per anar-la actualitzant. 

Ens  proposem per als cursos 2008-10  actualitzar la pàgina web. 

 

 

Revista 

Anualment, aquest centre elabora una revista feta entre tots els membres de la comunitat 

educativa i es publica a finals de curs. L’objectiu és fomentar la llengua catalana i 

difondre les activitats i treballs realitzats pels/les alumnes al llarg del curs. 

Xerrades 

El centre no realitza exposicions sobre temàtica relacionada amb el món de l’educació 

amb coordinació amb organismes públics degut a la manca d’espai disponible.  

Durant els cursos 2008-10 s’ha previst organitzar xerrades a l’escola sobre temes 

educatius amb el suport de l’AMPA i Serveis Socials de l’Ajuntament. 
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6. DISPOSICIONS DEROGATÒRIES I FINALS 

 

Primera: 

- Queden derogades totes les normes i / o circulars que hagin estat acordades amb 

anterioritat i que s'oposin a l'establert en el present LIC. 

 

Segona: 

 - Sota la supervisió de l’equip directiu del centre es podran elaborar manuals de 

funcions, descriptors de llocs de treball, concrecions i/o matisacions d’aspectes regulats 

en aquest LIC, sempre que no contradiguin el seu contingut. 

 

Tercera: 

- Aquest LIC entrarà en vigor l'endemà de la seva aprovació pel Consell Escolar del 

Centre. 

 

 

Vilanova d’Espoia a , 10 de DESEMBRE de 2008 



CEIP TORRESCASANA                                       PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE 
 

11 

 

 

Signatura 

 

 

 

El Director/a del Centre i president/a del Consell Escolar 

 

Diligència per fer constar que el present reglament ha estat aprovat pel Consell Escolar 

del Centre en la seva reunió de data 10 de DESEMBRE de 2008. 

 

Vist i plau,  
El director/a del centre     El secretari/a del centre 
 


