
LA CONCRECIÓ DEL PROJECTE LINGÜÍSTIC DE 
CENTRE 



El projecte lingüístic és el recull organitzat dels 
acords presos sobre l’ensenyament i l’aprenentatge 
de les llengües i sobre els usos lingüístics del centre 
educatiu. 

 

Es tracta d’un instrument que ajuda a desenvolupar 
de manera coherent i eficaç les activitats 
d’aprenentatge lingüístic i que posa l’accent en els 
acords de gestió educativa diària dels centres. 

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació i l’article 5.1.e del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius). 

 



ÉS FONAMENTAL PER A UNA 
IMPLEMENTACIÓ REEIXIDA DEL 

PROJECTE LINGÜÍSTIC 

El lideratge educatiu 



• UN DOCUMENT MOLT CONCRET. 

• MOLT PRÀCTIC 

• ENTRE 3 I 5 PÀGINES 

• BREU I CONCÍS  

• QUE PENGI DEL PEC 

 

 

 

El PLC ha de ser: 



         Documents de referència 



  Guió Projecte Lingüístic de centre: 
 
 

1.Anàlisi de context 
2.Ofertes de llengües estrangeres 
3.Objectius en relació a l’aprenentatge i l’ús de les 
llengües 
4.Criteris metodològics i organitzatius per a 
l’aprenentatge de les llengües 
5.Recursos i accions complementàries 
6.Comunicació interna i relació amb l’entorn 

7.La qualificació professional dels docents 
•Difusió del PLC 



Ús de la llengua oral al centre  



L’escriptor Oscar Wilde va dir que, de vegades,  
en el discurs, convencem més a través de la forma 

de la paraula, del to i del ritme de veu que pel 
contingut. Els aspectes no verbals ajuden a 
reflexionar més sobre el llenguatge verbal i 
entendre més les interaccions. La imatge, la 

gestualitat, l’expressió facial de les emocions, la 
mirada, així com la comunicació tàctil, són 

elements de gran força comunicativa que ajuden a 
reforçar l’expressió verbal.  





Canale (1983) va establir un marc 
teòric per a la competència 

comunicativa que inclou quatre 
grans àrees de coneixements i 

habilitats 



Competència gramatical. Fa 
referència al domini del codi 

lingüístic. S’ocupa dels nivells:  
• fonològic  

• morfosintàctic  
• lèxic i semàntic 



Competència sociolingüística. Fa 
referència a les regles 

socioculturals d’ús. S’ocupa de:  
• la situació dels participants  
• el propòsit de la interacció  

• les normes i convencions de la 
interacció  



Competència discursiva. Fa 
referència a la combinació de 

formes gramaticals i significats per 
aconseguir un text coherent i 

cohesionat en qualsevol gènere. 
S’ocupa de: • la cohesió de la forma 

• la coherència del significat  



Competència estratègica. Fa 
referència a les estratègies de 

comunicació verbal i no verbal que 
es poden utilitzar. S’ocupa de:  

• compensar deficiències 
provocades per limitacions i 

insuficiències  
• afavorir l’efectivitat de la 

comunicació  



El currículum d’Educació Primària i Secundària 
destaca la importància de la competència 
comunicativa com a base de tots els 
aprenentatges, i dóna una especial importància a la 
llengua oral. L’alumne ha de ser competent en 
l’expressió i comprensió de missatges orals, i això 
comporta saber-se’n sortir en qualsevol situació 
d’interacció verbal utilitzant les habilitats 
lingüístiques, el lèxic i el registre adequats, cenyint-
se a les normes i convencions socials de cada 
situació comunicativa. 



Què fas el teu centre per 
treballar la llengua oral? 



Activitats i metodologies que utilitzen les escoles i 
instituts de Terrassa per treballar la llengua oral: 

 
● Les portes obertes del centre les dirigeixen l’alumnat 

● Les reunions amb les famílies les fan l’alumnat 

● El club de lectura 

● La ràdio 

● Converses mitjançant imatges 

● Escenificació de contes i explicació de contes 

● Jocs de rol ( entre altres l’Enrola’t) 

● La capsa de la vida on han d’explicar fragments de la 
seva vida 

● Després d’una exposició oral es fa una entrevista 
amb l’alumnat 



● Les classe d’anglès només amb Oral Speaking 

● La lliga de debats 

● Concurs  de lectura en veu alta 

● Parelles lingüístiques 

● Compartir àlbums il·lustrats 

● Parelles lectores 

● Tertúlies dialògiques 

● Projecte E-tuining 
(https://www.etwinning.net/es/pub/index.htm) 

● Realitzar vídeos 

● Fer vídeo conferències 

● Programa de televisió 

● Tallers de comprensió i llengua oral 

 

https://www.etwinning.net/es/pub/index.htm


● Fer les presentacions dels projectes 

● Teatre 

● Ambients en el de joc simbòlic per exemple 

● Tertúlies literàries 

● La motxilla viatgera 

● Mitjançant un vídeo joc que es diu Happy 8-12 de la 
Universitat de Lleida 
(http://www.diariwin.cat/2014/09/19/happy-8-12-
un-joc-per-combatre-el-bullying/) 

● Lectures preparades 

● Treballar les emocions a través dels contes 

● Explicacions d’unes auques de les vacances 

● Rutines i hàbits 
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● Rutines i hàbits 

● Protagonista de la setmana 

● Apadrinament lector 

● Assemblees 

● Exposicions a les famílies i a altres aules 

● Filosofia (https://www.grupiref.org/que-es-el-
grupiref/ ) 

● Treball per racons de llengua 

 

https://www.grupiref.org/que-es-el-grupiref/
https://www.grupiref.org/que-es-el-grupiref/
https://www.grupiref.org/que-es-el-grupiref/
https://www.grupiref.org/que-es-el-grupiref/
https://www.grupiref.org/que-es-el-grupiref/
https://www.grupiref.org/que-es-el-grupiref/
https://www.grupiref.org/que-es-el-grupiref/


•ELS DEBATS  
•LES CONVERSES (CONVERSA DE DISCUSSIÓ, 

CONVERSA ACUMULATIVA, CONVERSA 
EXPLORATÒRIA)  

•EXPOSICIONS ORALS 
•LA LECTURA PER ALS ALTRES 

•LA RECITACIÓ DE TEXTOS POÈTICS 
•APRENDRE A FORMULAR PREGUNTES 

•L’ENTREVISTA 
•PARLEM DELS SENTIMENTS I DE LES 

SENSACIONS 
•L’ASSEMBLEA 

•LES CONVERSES A L’AULA 
•L’ESCOLTA  

 

+ Propostes  



HTTP://IAQSE.CAIB.ES/DOCUMENTOS/AVALUACIONS/PRIMARIA/6_EP_2015_20
16/ORAL_6E_EP.PDF 

 
HTTP://XTEC.GENCAT.CAT/CA/CURRICULUM/BANCDERUBRIQUES/INDEX.HTM

L 
 

HTTPS://WWW.PINTEREST.ES/JULIAALLESPONS/EXPRESSIO-ORAL/?LP=TRUE 
 

HTTPS://WWW.UPC.EDU/SLT/COMCOMUNICAR/FILES/RUBRICA_ORAL_CA.PDF 
 
 
 

 

Però a vegades ens resulta 
difícil avaluar  

Totes aquestes rúbriques les podem adaptar per fer-les servir nosaltres 

mateixes com a docents per avaluar, o també es poden fer servir com a 

autoavaluació o coavaluació.   

http://iaqse.caib.es/documentos/avaluacions/primaria/6_ep_2015_2016/Oral_6e_EP.pdf
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L’expressió oral: recurs pràctic 

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/plurilinguisme/llengues-gestio/llengues/catala/immersiolinguistica/enrolat/index.html 
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Anem a practicar!  



● Creus que us poden servir aquestes activitats en el 
vostre centre?  

● Us heu plantejat treballar la llengua oral d’una forma 
sistemàtica?  

 

 

 


