
EL PROJECTE LINGÜÍSTIC

UN IMPULS 

EN LA IMMERSIÓ
LINGÜÍSTICA



En la constitució espanyola de 1978 es 
declara el castellà com a llengua oficial

a tot l’estat espanyol



L’Estatut d’Autonomia de 1979 va 
establir l’oficialitat del català



Dos punts fonamentals en la 
política lingüística de la 
Generalitat de Catalunya

• 1. El reconeixement del català com a 
llengua pròpia

• 2. El compromís de garantir l’ús normal de 
les dues llengües oficials



En el camp de l’educació
va suposar

• Declarar el català llengua pròpia de 
l’ensenyament en tots els nivells educatius

• Establir que els infants tenien dret a rebre 
el primer ensenyament en la seva llengua 
habitual



QUINA ÉS LA SITUACIÓ
EN ELS DARRERS ANYS?

- Coneixement elevat de la llengua, però ús
estancat       

- Creixement dels contingents d’immigració
extracomunitaris  

- Configuració de contextos escolars multilingües 

plantejament de nous interrogants i reptes 
per al desenvolupament del programa 
d’immersió lingüística 



2004
PLA PER A LA LLENGUA I 

LA COHESIÓ SOCIAL

• Adaptar el nostre sistema educatiu

a la nova realitat sociolingüística 

i sociocultural que configura 

actualment el nostre país



PROJECTE LINGÜÍSTIC
Procés de reflexió del tractament de 

les diverses llengües

S’adaptaran
els principis general establerts 

en els currículums i la normativa,  
a la realitat sociolingüística de l’alumnat 

i de l’entorn del centre.



Un dels objectius prioritaris del 
Departament és l’actualització i 

potenciació del programa 
d’immersió lingüística

• PLA D’ACTUALITZACIÓ DE LA 
METODOLOGIA D’IMMERSIÓ
EN EL NOU CONTEXT 
SOCIOLINGÜÍSTIC 2007-2013



FASES

Els centres que s’impliquin ho hauran de fer 
duran 3 anys.



1r any

• Formació de l’equip de formadors

• Detecció per part de la inspecció dels centres que 
han de participar-hi

• Seminari de formació

• Actualització del PLC



2n any

• Traspàs del seminari al conjunt del 
professorat del centre

• Autoavaluació i planificació

• Aplicació pràctica



3r any

• Creació de grups de treball

• Avaluació per part de la inspecció del 
procés



DURANT ELS CURSOS
2008-2009  I  2009-2010

• Cada formadora impartirà 1 seminari durant 
el 1r quadimestre i un altre durant el 2n . 
Cadascuna d’elles formarà 10 centres més 
cada curs.

• En total 50 centres dels nostres serveis 
territorials.



MATERIALS DIDÀCTICS I 
BONES PRÀCTIQUES

• Política d’edició o de suport a l’edició similar en la que en 
el seu moment es va fer per a les aules d’acollida

• Recuperació i actualització de materials didàctic anys 80

• Potenciació de materials TIC

• Edició de materials propis del seminari de formació



Aposta similar a la que a la 
dècada dels 80 es va iniciar amb 

els Plans Intensius de 
Normalització lingüística, però 

amb una dotació econòmica 
sensiblement superior


