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1. INTRODUCCIÓ: 

L’educació té com a objectiu preparar els alumnes per viure, interactuar i 
desenvolupar-se en un entorn social i cultural divers, complex, dinàmic i difícil de 
preveure. Un context que requereix l’assoliment d’unes competències que els 
permetin viure i participar en societats plurals i complexes i desenvolupar-se amb 
èxit en qualsevol àmbit personal, social, acadèmic i professional. 

El model lingüístic català planteja l’educació plurilingüe com alguna cosa més 
que ensenyar i aprendre diferents llengües. És un model que implica que totes 
les llengües, les curriculars i les pròpies, contribueixen a desenvolupar la 
competència comunicativa de cada alumne, de manera que les pugui utilitzar per 
adquirir nou coneixement i per assolir una comunicació efectiva amb diverses 
llengües i en diferents circumstàncies i situacions. 

La implantació d’aquest model requereix canvis organitzatius i metodològics de 
caràcter sistèmic amb l’objectiu de millorar la competència comunicativa i 
lingüística de l’alumnat, però també per desenvolupar les competències clau 
(bàsiques, del pensament i personals), fomentar el treball cooperatiu i globalitzat, 
i adquirir estratègies per a l’aprenentatge autònom. 

El PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE (PLC) és un document que tots els 
centres han d’elaborar com a part del seu projecte educatiu. Parteix d’una reflexió 
interna del centre, que recull les decisions preses a partir d’aquesta anàlisi en 
relació a l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües i que té com a objectiu 
donar coherència a la manera d’adquirir-les. És un document de reflexió i de 
presa de decisions que incideix en tots els contextos comunicatius del centre: 
aula, centre i entorn. 

El PLC ha de contribuir a donar la resposta educativa més adequada i eficaç a 
les necessitats i característiques del centre. Ha d’ajustar-se a la normativa vigent, 
adequar-se a l’entorn sociolingüístic i a la realitat del centre, ser coherent amb 
els altres documents de centre, integral i vinculant, consensuat i compartit amb 
la comunitat educativa, estable però no estàtic i realista i transformador. 

 
 
 
 

2. MARC NORMATIU: 

Aquest model lingüístic es configura com a eix fonamental de la política educativa 
de  Catalunya. 

L’Estatut d’autonomia de Catalunya determina, en l’article 6, que la llengua 
pròpia de Catalunya és el català i que és també la llengua normalment emprada 
com a vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament. 

En el mateix sentit, la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, en 
l’article 20 defineix la llengua catalana com a llengua pròpia de Catalunya i de 
l’ensenyament en tots els seus nivells educatius. 



 

 
 

Així, l’article 35.2 de l’Estatut, que regula el sistema Educatiu a Catalunya, 
garanteix a tota la població escolar, sigui quina sigui la seva llengua habitual en 
iniciar l’ensenyament, el compliment del deure i l’exercici del dret de conèixer 
amb suficiència oral i escrita el català i el castellà. 

La Llei 12/2009, d’educació, reforça la importància del català i el seu 
aprenentatge com a llengua pròpia de Catalunya i factor d’inclusió social, i fa una 
aposta per la potenciació del plurilingüisme a les escoles assegurant, com a 
mínim, un bon nivell d’aprenentatge d’una tercera llengua, d’acord amb el que 
estableix l’article 44.2 de l’Estatut. 

D’altra banda, els currículums prescrits pel Govern de la Generalitat 
estableixen el marc de competències bàsiques necessàries per aconseguir el 
plurilingüisme eficaç de tot l’alumnat. 

El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, 
estableix que aquests tenen la responsabilitat de la gestió de les llengües 
mitjançant el seu projecte lingüístic (PLC). 

I, finalment, Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a 
l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, a l’article 1, preveu un 
conjunt de mesures i suports destinats a tots els alumnes, amb la finalitat 
d’afavorir el seu desenvolupament personal i social i perquè avancin en 
l’assoliment de les competències de cada etapa educativa i la transició a la vida 
adulta, en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. 

El Govern de Catalunya, així doncs, defineix el model lingüístic del sistema 
educatiu situant la llengua al centre de l’aprenentatge: com a instrument 
fonamental per al desenvolupament personal, social, acadèmic i professional de 
tots els alumnes, i com a garantia d’equitat i de cohesió social. 

 

3. ANÀLISI DEL CONTEXT: 
 
3.1 DADES SOCIOLINGÜÍSTIQUES 
 
La nostra escola: 
 
L’escola pública Joan Abelló es troba situada en un dels barris perifèrics de la 
població de Mollet del Vallès.  
 
És un centre de dues línies, amb uns 420 alumnes escolaritzats actualment. La 
distribució dels alumnes per cursos és la següent: 
 

ED. INFANTIL CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR 

P3: 44 1r: 45 3r: 48 5è: 48 

P4: 44 2n: 50 4t: 47 6è: 50 



 

 
 

P5: 44 - - - 

 
La plantilla del centre és de 28.75, composta per les 18 tutories, 1 especialista 
de música, 2 d’anglès, 2 d’educació física, 3 d’educació especial i mestres de 
suport. Com a personal de suport, tenim 1 TEI i 30h de vetlladora. 
 
Alhora, a l’escola també hi conviu el personal d’Administració i Serveis que està 
integrat per: 1 administratiu, 1 conserge, 1 equip de 12 monitors encarregats del 
servei de menjador i 5 persones del servei de neteja. 
 
El nostre entorn (barri i família): 
 
L’escola s’emplaça entre els barris de la Plana LLedó i de Can Borrell. 
 
El barri de la Plana Lledó es va construir, originàriament, durant la segona meitat 
del segle XX per donar resposta a l’increment massiu de població i per 
descongestionar el nucli de Mollet. Aquest barri va ser un punt de destinació de 
famílies immigrants que procedien d’altres zones de l’estat espanyol i que venien 
a treballar a les fàbriques i indústries que es van crear en aquella època. 
Actualment, la població d’aquest barri ja es considera adulta. 
 
Durant les últimes dècades, el barri també acull a un elevat percentatge de gent 
d’altres països degut a què els habitatges en aquesta zona són molt més 
assequibles que en altres llocs de la ciutat. 
 
El barri de Can Borrell es va formar a partir d’habitatges de protecció oficial. Es 
va construir al voltant dels anys 90 degut al creixement de la població procedent 
de Barcelona i rodalies. La causa principal d’aquest increment va ser el preu dels 
habitatges. Moltes persones van deixar Barcelona i altres poblacions, on els 
preus dels pisos eren molt elevats i van venir a aquest barri de Mollet com una 
opció molt més assequible per viure-hi. La població d’aquest barri es considera 
que està dins de la Piràmide de població adulta. 
 
Aquests dos barris els podem considerar com a barris residencials o dormitori, 
més que no pas industrials. 
 
Respecte a les nostres famílies, el resultat de les enquestes mostren que la gran 
majoria (80% aprox) tenen una tipologia Nuclear, és a dir, nuclis familiars on 
viuen pares i fills en una mateixa vivenda. Un 20% aprox. de famílies, en canvi, 
estan separades o són monoparentals. 
 
Pel que fa al nivell d’estudis, només un 17% aprox. dels pares ha cursat estudis 
universitaris. La gran majoria de pares i mares del nostre alumnat tenen estudis 
primaris i/o tècnics professionals i, per tant, es dedueix que el tipus de treball que 
realitzen s’engloba dins el sector secundari (indústries, tallers, fàbriques, 
magatzems, supermercats…). 
 
Comparant la situació laboral entre pares i mares, s’observa que hi ha més 
mares a l’atur que pares. 



 

 
 

 

BAGATGE LINGÜÍSTIC DE L’ALUMNAT I LES FAMÍLIES 
 
Segons demostren els gràfics que s’han extret dels qüestionaris realitzats a les 
famílies de la nostra escola, gairebé un 75% dels pares dels nostres alumnes 
són nascuts en territori català. Un percentatge més petit ho ha fet fora del 
territori. S’intueix, per tant, que són famílies coneixedores de la llengua vehicular 
que s’utilitza dins de la comunitat educativa. 
 
Alhora, també, caldrà tenir present el percentatge de famílies que han nascut a 
poblacions fora de Catalunya i a l’estranger (25% aprox. entre pares i mares) per 
poder valorar posteriorment la immersió lingüística de les llengües en el nostre 
centre. 
 
Només un 21% aprox. dels nostres alumnes parla amb la seva mare en català. 
La gran majoria (75% aprox.) ho fa en castellà. I, igualment, estableixen la 
comunicació amb el pare. Només un 10% aprox. es dirigeix a ell en català. 
Un 80% aprox. ho fa en castellà. Es dedueix, per tant, que la llengua familiar 
majoritària dins de les famílies és el castellà, malgrat haver nascut la gran 
majoria en Catalunya i ser coneixedores de la llengua. 
 
Les gràfiques tornen a demostrar que la llengua més utilitzada entre els germans 
de la nostra escola dins el nucli familiar segueix essent el castellà (78% aprox.). 
 
I, continuant en la mateixa dinàmica, les dades també reflecteixen que gairebé 
la totalitat dels alumnes (95% aprox.) es dirigeixen amb els seus amics de 
l’escola en castellà i que també ho fan en la mateixa proporció amb amics que 
són de fora del centre escolar. Només un 5% ho fa en català en ambdues 
situacions.  
 
Es conclou, doncs, que la llengua castellana predomina entre els alumnes de 
l’escola en relacionar-se entre ells i que la llengua catalana es fa servir dins les 
aules de manera formal i per dirigir-se sobretot al professorat. 
 
COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA DEL PROFESSORAT 
 
El claustre de la nostra escola és un claustre de composició relativament jove, ja 
que una mica més de la meitat dels mestres no porta més de 5 anys treballant 
en el centre. Tot i això, el 75% aprox dels mestres porta dedicant-se més de 10 
anys a aquesta professió. 
  
La procedència comarcal dels mestres que hi treballen a l’escola és la següent: 
60% del Vallès Oriental, 24% aprox. del Barcelonès i 13% aprox. del Vallès 
Occidental. Per tant, la majoria hi viuen a la mateixa comarca i la resta es situen 
relativament a prop del centre escolar. 
 
Una gran part dels mestres (84% aprox.) ha nascut a Catalunya, i pràcticament 
tots (97% aprox.), fan servir el català com a llengua vehicular dins de l’escola. Hi 



 

 
 

ha, però, un 64% aprox. de mestres que utilitza el castellà com a llengua d’ús 
habitual fora de l’entorn laboral. 
 
La llengua materna (74% aprox.) i paterna (80% aprox.) majoritària entre els 
membres del claustre és també el castellà. 
  
Tots els membres del claustre han cursat estudis universitaris. I, un 20% ha 
realitzat estudis post-universitaris (Màster, Postgraus…). 
 
Els cursos que ha realitzat la majoria del professorat estan relacionats: 

 Amb la llengua  - 87%  
 Amb les matemàtiques - 57% aprox 
 Amb l’educació emocional - 47% aprox 
 Amb la informàtica - 47%  aprox. 

 
Gairebé la totalitat del claustre afirma tenir un bon domini tant de la llengua 
catalana (80%) com de la castellana (90%). 
 
I, per finalitzar, només un 25% considera tenir un nivell avançat en llengua 
anglesa, i un 60% afirma no tenir cap coneixent en llengua francesa.. 
 
PERFILS DOCENTS PROFESSIONALS 
 
A continuació tenim el detall dels perfils dels mestres de l’escola: 
 

 

Pel que fa a les llengües, un 20% del claustre té el perfil d’anglès activat 
també.  
 
 

HISTÒRIC DE FORMACIÓ REALITZADA A L’ESCOLA 
 
Les formacions que des de l’escola s’han impulsat i realitzat per garantir que el 
professorat tingui un bon domini de les llengües que imparteix i de les estratègies 
metodològiques que pugui utilitzar i que siguin les més eficaces i motivadores 
possible han estat: 



 

 
 

 
 L’expressió escrita (curs 2011-12). 
 Escriure a l’escola: escriure des de les àrees (curs 2013-14). 

 
 Formació Impuls a la lectura (ILEC): 

 Competència lectora i gust per llegir (curs 2015-16). 
 Fluïdesa i estratègies de lectura (curs 2016-17). 
 Llegir per aprendre (curs 2017-18). 

 
Altres formacions que ajuden a consolidar el PLC: 
 

 Pla Educatiu d’entorn. Comissions temàtiques de PEE i grups de treball. 
 De l’educació primària a l’educació secundària. Acords entre les dues 

etapes educatives. 
 
Com ja s’ha vist anteriorment, la gran majoria del professorat de la nostra escola 
té el perfil en l’àmbit lingüístic de Lectura i biblioteca escolar per haver cursat 
la formació ILEC.  
 
Per aquest motiu, l’escola també té el certificat d’innovació en el treball de la 
lectura.  

 
4. OBJECTIUS EN RELACIÓ AMB L’APRENENTATGE I L’ÚS DE LES 
LLENGÜES: 
 
Els objectius generals de l’Escola són: 

 Millorar els resultats educatius.  
 Atendre la diversitat dins un marc educatiu inclusiu. 
 Fomentar i millorar la cohesió social en la comunitat educativa. 
 Elaborar i/o revisar els documents de centre.  

 
 
4.1 COMPETÈNCIA PRIORITÀRIA 

Partint de la realitat lingüística del centre, l’escola valora prioritzar en el nostre 
currículum la competència comunicativa lingüística i audiovisual que 
comprèn el treball de les quatre habilitats lingüístiques: 

 Expressió oral. 
 Comprensió oral. 
 Comprensió lectora. 
 Expressió escrita. 

La competència comunicativa lingüística és la base de tots els aprenentatges i el 
seu desenvolupament és tindrà en compte en els objectius i continguts de cada 
àrea curricular i serà responsabilitat de totes les àrees i matèries del currículum, 
ja que en totes elles s’ha d’utilitzar la llengua com a instrument de comunicació.  

També suposa el diferent domini d’altres llengües, tant oralment com per escrit, 
en múltiples suports i amb el complement dels llenguatges audiovisuals en 
varietat de contextos i finalitats, com a eina per aprendre a aprendre. Per tant, 



 

 
 

el centre tindrà cura que aquesta competència es concreti en totes les àrees 
curriculars, al llarg de tota l’escolaritat, tanmateix ho tindrà present en 
l’organització de la franja horària de lliure disposició. 

 
ESTRUCTURES LINGÜÍSTIQUES COMUNES 

Per tal d’optimitzar els horaris s’evitaran les repeticions d’objectius i conceptes 
que són comuns a les tres llengües. La llengua catalana i la llengua castellana 
seran enteses com una sola àrea i les estructures lingüístiques comunes es faran 
en català i serviran com a base de l’aprenentatge de les dues llengües. En les 
programacions d’àrea de tota la Primària es tindran molt en compte aquests 
criteris. Per ajudar al desenvolupament i adquisició de la competència lingüística 
comunicativa i audiovisual serà de capital importància l’ús de les TAC en totes 
les àrees.  

 
TRACTAMENT DE LES LLENGÜES 

Català 

 

Castellà 

 
Anglès 

 
 
5. RECURSOS I ACCIONS COMPLEMENTÀRIES: 

 
Hi ha un seguit d’actuacions que realitzem dins l’horari escolar o fora que tenen 
relació amb el treball de les llengües a l’escola i s’han de destacar: 
 

 Pla Educatiu d’Entorn. Al voltant d’ell es fa un treball en xarxa amb la 
comunitat educativa de Mollet. Activitats i/o programes relacionats: 
Lecxit,  

 English Day. Els alumnes de 4t de la nostra escola juntament amb 
alumnes d’una altra, celebren el dia amb activitats diverses programades 
per les mestres especialistes en anglès.  

 
 
 
6. LA COMUNICACIÓ INTERNA I LA RELACIÓ AMB L’ENTORN: 
 
La nostra escola disposa d’espais dins l’horari lectiu per consensuar i coordinar 
els principis metodològics que orienten l’ensenyament de les dimensions que 
marca el currículum, per acordar els usos lingüístics que s’han d’emprar i per fer 
el traspàs de la informació sobre les característiques de l’alumnat i sobre els 
valors que volem transmetre i treballar. 
 
En aquest sentit, existeixen els següents espais de treball: 



 

 
 

 Reunions de cicle i comissions de treball. 
 Reunions de claustre. 
 Reunions de l’Equip de coordinació. 
 Reunions de traspàs entre nivells. 
 Reunions de GIL (Grup Impulsor de la Lectura). 

 
Tota la documentació generada des de l’escola, tant interna com externa, es farà 
en la llengua vehicular que és el català, tret d’aquelles circumstàncies que 
requereixin d’un tracte diferenciat i sol·licitin altres llengües per comunicar-se 
efectivament. Així mateix, la documentació administrativa i de gestió serà 
igualment en català. 
 
Tanmateix,  tots els comunicats, tant escrits com orals, relacionats amb els 
serveis de neteja i menjador es faran sempre en la llengua vehicular de l’escola 
i es vetllarà perquè també en aquests dos àmbits els professionals utilitzin el 
català en la seva comunicació diària. 
 
Les activitats extraescolars de l’escola poden contribuir alhora a la integració 
lingüística dels no catalanoparlants, a identificar positivament la llengua catalana, 
al fet que no es quedi restringida únicament a l’àmbit acadèmic, i a fomentar-ne 
l’ús entre els membres de la comunitat educativa. I és per aquest motiu, que des 
de l’escola també es garantirà que la llengua catalana sigui present en 
l’organització, informació, publicitat i desenvolupament de les activitats en el 
centre. 
 

 

7. DIFUSIÓ DEL PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE: 
 
El nostre Projecte Lingüístic és el resultat d’un procés de reflexió sobre el 
tractament de les diverses llengües que hi ha en el nostre centre educatiu i 
promou entre tot l’alumnat : 

1. El Català com a llengua vehicular i de cohesió social. 
2. El respecte cap a totes les llengües. 
3. La valoració positiva de la diversitat lingüística. 
4. La desaparició dels prejudicis lingüístics. 
5. La importància de l’aprenentatge de noves llengües. 

Perquè l’aplicació del nostre PLC sigui una realitat és necessari que el coneguin 
tots els membres de la comunitat educativa i els sectors implicats i que es prengui 
consciència que dur a terme les propostes del Projecte demana el compromís de 
tots i totes. 

 
8. ANNEX 

 


