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1. INTRODUCCIÓ 

  EL PLC forma part del Projecte Educatiu i ha de tenir present tant el marc legal com la 

diagnosi de la realitat del centre i ha de definir-se en aquests termes: el paper de la 

llengua vehicular, el tractament de les llengües curriculars i els aspectes d’organització i de 

gestió que tinguin repercussions lingüístiques. 

Segons el Decret 92/1997 de 4 de juliol, que regula l’ús i l’ensenyament de i en llengua 

catalana, pròpia  de les Illes Balears, en els centres docents no universitaris de les Illes 

Balears: “És en el marc de l’autonomia que atorga l’actual sistema educatiu on els centres 

poden definir el seu projecte educatiu, que ha d’incloure el projecte lingüístic”. 

  El projecte lingüístic, com a part del projecte educatiu del centre, ha de tenir com a 

objectiu fonamental aconseguir que tots els alumnes del centre assoleixin, en acabar el 

període d’escolarització obligatòria, la competència lingüística en les dues 

llengües oficials i almenys en una llengua estrangera. 

Els principis expressats en el PLC s’han de desenvolupar en  la resta de documents de 

gestió del centre i s’ha de concretar en el pla anual. 

 

1.1. Marc normatiu aplicable. 

  Són d’aplicació els textos normatius següents: 

             - Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les 

Illes Balears (BOIB núm. 32 ext. d’1 de març). Articles 35 i 36.1.  

 - Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, modificada per la Llei orgànica 

8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa.  

 - Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística (BOCAIB núm. 15 de 20 de 

maig), modificada per la Llei 1/2016, de 3 de febrer (BOIB núm. 18 de 6 de febrer). Article 

17 i següents.  

 - Decret 100/1990, de 29 de novembre, regulant l'ús de les llengües oficials de 

l'Administració de la CAIB (BOCAIB núm. 154 de 18 de desembre).  

 - Ordre del conseller de Cultura, Educació i Esports, de dia 12 d'agost de 1994, 

sobre l'ús de la llengua catalana, pròpia de les illes Balears, com a llengua vehicular en 

l'ensenyament no universitari (BOCAIB núm. 105, de 27 d’agost).  

 - Decret 92/1997, de 4 de juliol, que regula l’ús i l’ensenyament de i en llengua 

catalana, pròpia de les Illes Balears, en els centres docents no universitaris de les Illes 

Balears (BOCAIB núm. 89 de 17 de juliol). Article 10.  

 - Ordre del conseller d’Educació Cultura i Esports, de dia 12 de maig de 1998, per la 

qual es regulen els usos de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com a llengua 

d’ensenyament en els centres docents no universitaris de les Illes Balears (BOCAIB núm. 

69 de 26 de maig). Articles 3, 4, 5 i 12.  
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 - Decret 119/2002, de 27 de setembre, pel qual s'aprova el reglament orgànic de 

les escoles públiques d'educació infantil, dels col·legis públics d'educació primària i dels 

col·legis públics d'educació infantil i primària (BOIB núm. 120 de 5 d'octubre). Article 62.  

 - Decret 32/2014, de 18 de juliol, pel qual s'estableix el currículum de l'educació 

primària a les Illes Balears (BOIB núm. 97 de 19 de juliol), modificat pel Decret 28/2016, de 

20 de maig (BOIB núm. 64 de 21 de maig).  

             - DECRET  28/2016 de 20 de maig, pel qual es modifica el Decret 32/2014, de 18 de 

juliol, pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària a les Illes Balears. 

  - Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 23 de maig de 2016 per la qual es 

modifica l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de dia 21 de juliol de 

2014 per la qual es desplega el currículum de l’educació primària a les Illes Balears. 

 - Decret 45/2016, de 22 de juliol, per al desenvolupament de la competència 

comunicativa en llengües estrangeres als centres educatius sostinguts amb fons públics de 

les Illes Balears. 
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2. REALITAT SOCIOLINGÜÍSTICA DEL CENTRE. OBJECTIUS. 

2.1. Realitat sociolingüística del centre. 

  El  centre compta amb una mitjana d’uns 430 alumnes els quals la majoria provenen del 

terme municipal de Pollença. Un 89% dels alumnes és de procedència espanyola front a 

un 10,5% d’alumnat que prové d’altres països. El que ens indica que som un centre amb 

poc alumnat immigrant. 

Espanya

Colòmbia

Alemanya

França

Grècia

Itàlia

Marroc

Nicaragua

Nigèria

Paraguai

Països Baixos

Polònia

Regne Unit

Repúplica Txeca

Romania

Xina

  
PAÏSOS DE PROCEDÈNCIA DELS ALUMNES 

Espanya  383 89% 

Colòmbia 2  

 

 

 

10,5% 

Alemanya 3 

França 5 

Grècia 1 

Itàlia 2 

Marroc 9 

Nicaragua 2 

Nigèria 2 

Paraguai 1 

Països Baixos 3 

Polònia 4 

Regne Unit 5 

República Txeca 2 

Romania 3 

Xina 1 

TOTAL 428 
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   Vista la procedència del nostre alumnat i el fet que el centre està situat en un poble, 

converteix el català en la llengua amb més presència entre els nostres alumnes. 

 

  Després d’un estudi realitzat durant el primer trimestre del curs 2016-17 hem pogut 

observar quin és l’ús de les diferents llengües utilitzades pels alumnes i les seves 

corresponents famílies. 

 

  S’han passat unes enquestes a les famílies amb 5 preguntes relacionades amb la llengua 

que fan servir habitualment en diferents situacions: 
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De les gràfiques es desprèn que la llengua més utilitzada dins les famílies és la catalana, 

exceptuant la llengua en què es mira la televisió (segurament degut a la manca d’oferta de 

canals en català). També es pot observar que els pares i les mares tenen preferència per la 

llengua castellana a l’hora de llegir llibres, enfront de l’alumnat, que prefereix els llibres en 

català i castellà. 

 

 

2.2. Objectius del Projecte Lingüístic de Centre 

1.- Construir un projecte de convivència comú pluricultural i plurilingüe que doni a la 

llengua catalana el paper de cohesionador i integrador de les diferents realitats 

lingüístiques i culturals que conviuen al centre. 

2.- Aconseguir l’assoliment de la competència lingüística en les dues llengües oficials 

de la nostra Comunitat Autònoma establint els mecanismes organitzatius adients per 

compensar els desequilibris. 

3.- Adquirir una competència comunicativa en llengua anglesa que permeti a l’alumnat 

expressar i comprendre missatges senzills i desenvolupar-se en situacions quotidianes. 

4.- Planificar mesures de discriminació positiva en relació a les llengües que, per la seva 

posició dins la població de l’entorn del centre, estan en situació de minoria. 

5.- Conèixer i respectar la realitat lingüística de les Illes Balears, d’Espanya i de la 

societat en general, valorant-ne l’existència com un fet cultural enriquidor i integrador. 

6.- Adoptar una actitud de respecte davant les aportacions dels altres en l’intercanvi 

comunicatiu oral, seguint unes normes de comportament democràtic i respectuós. 

7.- Reflexionar sobre l’ús i estructura de les llengües objecte d’ensenyament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE] CEIP JOAN MAS 

 

10 
 

3. L’ÚS DE LA LLENGUA CATALANA, COM A VERTEBRADORA DE L’ENSENYAMENT, COM A 

LLENGUA VEHICULAR I COM A LLENGUA DE L’ÀMBIT ADMINISTRATIU I DE 

COMUNICACIÓ DEL CENTRE 

 

3.1. La llengua catalana, llengua vehicular i d’aprenentatge 

Segons la llei 3/1986, de 29 d’abril, de Normalització Lingüística en el títol preliminar 

presenta un dels seus objectius: “Assegurar el coneixement i l’ús progressiu del català com 

a llengua vehicular en l’àmbit de l’ensenyament”.  Segons el decret 92/1997, de 4 de juliol, 

que regula l’ús i l’ensenyament de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, en els 

centres docents no universitaris de les Illes Balears: “L’Administració educativa i els 

centres d’ensenyament no universitaris usaran progressivament la llengua pròpia 

d’aquesta Comunitat en les relacions mútues, en les que mantenguin amb les 

administracions territorials i amb altres entitats públiques de les Illes Balears”. 

 

3.1.1 La llengua catalana, vehicle de comunicació i de convivència 

  Al nostre centre el català, com a llengua pròpia de  les Illes Balears, ho  és també de 

l’ensenyament i, per tant, és la llengua vehicular de totes les  activitats d’ensenyament i 

aprenentatge. La llengua catalana és la llengua de cohesió i integració entre totes les 

persones del centre i és el vehicle d’expressió de les diferents activitats acadèmiques. I 

també ho és en tots els àmbits de la convivència i de comunicació quotidiana.  

 

 

3.2. La llengua catalana, llengua d’àmbit administratiu de comunicació del centre. 

   El centre educatiu segueix un criteri  lingüístic favorable a l’ús del català en els rètols, 

cartells i la decoració general del centre. (Decret 100/1990, de 29 de novembre, regulant 

l’ús de les llengües oficials de l’Administració de la CAIB. “IV ÚS INTERN. 5.3. Els rètols 

indicadors d’oficines i despatxos, les capçaleres de tota classe de papers, els segells, els 

mata-segells i altres elements anàlegs es redactaran en català”). 

 

3.2.1. Documents del centre 

  Els documents de centre: PEC, PLC, ROF, PGA, Memòria, PAD,... són redactats en la 

llengua catalana, i són revisats  i actualitzats periòdicament. Aquests els ha de conèixer 

tota la comunitat educativa i cal tenir-los en compte en totes les actuacions per evitar 

contradiccions entre els continguts dels  documents i les actuacions que se’n deriven.  

  En tots els documents del centre es tenen en compte els criteris d’utilització d’un 

llenguatge no sexista ni androcèntric. En general, es treballa transversalment a les àrees 

del currículum perquè es puguin superar qualsevol mena d’estereotips i perquè els 

alumnes puguin tenir actituds crítiques davant de continguts de risc que denigren les 
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persones per motius de sexe o que l’associen a imatges tòpiques que es converteixen en 

vehicle de segregació o desigualtat. 

 

3.2.2. Comunicació externa 

  El centre educatiu empra el català en les seves actuacions internes ( actes, comunicats, 

informes, …) i en la relació amb corporacions públiques de les Illes Balears, institucions i 

amb les empreses que contracta. També utilitza la llengua catalana en les comunicacions i 

les notificacions i les notificacions adreçades a persones físiques o jurídiques residents en 

l’àmbit lingüístic català, sens perjudici del dret dels ciutadans i ciutadanes a rebre-les en 

castellà , si ho demanen. En aquest darrer cas, es farà en format bilingüe català/castellà.  

 

3.2.3. Llengua de relació amb les famílies 

  El desconeixement del català per part d’algunes famílies no ha de suposar que quedin 

excloses de les activitats del centre, però tampoc no ha de comportar una renúncia a l’ús 

de la llengua, que és una oportunitat per a la integració de les famílies de l’alumnat i per a 

la normalització i extensió del seu ús. Els professionals del centre s’adrecen normalment 

en català a les famílies de tot l’alumnat; no obstant, no hi ha cap impediment en fer-ho en 

castellà o en alguna altra llengua.  

 

3.2.4. Activitats complementàries, extraescolars i serveis 

Segons Decret 92/1997, de 4 de juliol, que regula l’ús i l’ensenyament de i en llengua 

catalana, pròpia de les Illes Balears, en els centres docents no universitaris de les Illes 

Balears: “21. Es fomentarà l’ús de la llengua catalana en els actes culturals que el centre 

organitzi i en les activitats complementàries que s’ofereixen als alumnes”. Per tant, els 

responsables d’aquestes activitats s’adreçaran sempre en català a l’alumnat, tant en les 

situacions formals com en les més informals (excepte en activitats de llengua estrangera). 

 

3.2.5 Biblioteca escolar i d’aula 

   El centre té una biblioteca amb un volum suficient de documents per donar resposta a 

les necessitats d’informació de la seva comunitat educativa. Pel que fa a la llengua, els 

documents estan escrits en català, però també s’ha tingut en compte incorporar altres 

documents escrits en altres llengües del currículum. Existeix un servei de préstec. 

 

3.2.6. Pàgina web del centre 

El centre té una pàgina web que li permet la comunicació amb tota la comunitat 

educativa. La web és en llengua catalana, tot i que pot haver-hi escrits en altres llengües si 

corresponen a activitats fetes en altres llengües curriculars. S’actualitza periòdicament. 

 



[PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE] CEIP JOAN MAS 

 

12 
 

 3.2.7. Revista digital 

 El centre té una revista digital en llengua catalana que permet la comunicació amb tota la 

comunitat educativa. Serveix per treballar el llenguatge periodístic amb l’alumnat i per 

difondre les activitats i els treballs en què es participa. La revista és en llengua catalana, no 

obstant pot haver-hi escrits en altres llengües curriculars. Té una periodicitat bianual. La 

Comissió de Normalització Lingüística la coordina.  

 

3.2.8.  Xarxes de comunicació virtual 

Alguns grups, a iniciativa del seu tutor, han creat blogs escrits en llengua catalana 

majoritàriament, encara que hi poden aparèixer informacions en les altres dues llengües 

curriculars. Els mantenen actualitzats. 
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4. EL TRACTAMENT GLOBAL DE LES LLENGÜES CURRICULARS (CATALANA, CASTELLANA, 
ANGLESA) EN ELS PROCESSOS D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE 

   

En el marc normatiu referent ambdues etapes educatives, l’Educació Infantil i l’Educació 

Primària: 

- Decret 71/2008, de 27 de juny, pel qual s’estableix el currículum d’educació infantil a 

les Illes Balears (BOIB núm. 92 Ext., de 2 de juliol de 2008) estableix en un dels seus 

objectius: desenvolupar habilitats comunicatives en diferents llenguatges i formes  

d’expressió: 

        - Iniciar-se en la comunicació en una llengua estrangera. 

        - Iniciar-se en la lectura i l’escriptura, en el moviment, el gest, el ritme i en els   

          llenguatges visual, artístic i musical. 

                - Iniciar-se en les habilitats relacionades amb les tecnologies de la informació i de  

                 la comunicació. 

-      Decret 32/2014, de 18 de juliol, pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària a les 

Illes Balears, en els objectius 5 i 6 que es marquen per a l’etapa de l’Educació Primària hi figuren 

els següents referents a les llengües curriculars: 

 (5)- Conèixer  i  utilitzar  de  manera  apropiada  la  llengua  catalana, pròpia de  les  Illes Balears,  i  

la  llengua  castellana, tant  oralment  com  per  escrit,  de  manera  que puguin   ser  emprades   

com   a   llengües de  comunicació  i  d’aprenentatge, i desenvolupar hàbits de lectura. 

 (6)- Adquirir en almenys una llengua estrangera la competència comunicativa bàsica que els  

permeti  expressar  i  comprendre  missatges  senzills  i  desenvolupar-se  en situacions 

quotidianes.  

 

4.1. Educació Infantil 

  Els continguts educatius d’aquesta etapa s’han d’organitzar en àrees corresponents a àmbits 

propis de l’experiència i del desenvolupament infantil. L’organització en àrees s’entendrà sense 

perjudici del caràcter global de l’etapa. 

Les àrees d’aquesta etapa són les següents: 

a) Coneixement de si mateix i autonomia personal. 

b) Coneixement de l’entorn. 

c) Llenguatges: comunicació i representació. 

 

  Cada una d’aquestes àrees, exceptuant l’àrea de llengua anglesa, es durà a terme en la llengua 

catalana, llengua materna de la majoria de l’alumnat. 

La llengua anglesa s’introduirà a partir de 4t d’EI. La distribució que es farà serà la següent: 

CURS HORES LLENGUA ANGLESA 

4t EDUC. INFANTIL 90 minuts 

5è EDUC. INFANTIL 90 minuts 

6è EDUC. INFANTIL   90 minuts * 
* Si la distribució dels horaris ho permet es podrà estendre a 120 minuts 
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4.2. Educació Primària 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA.  
DISTRIBUCIÓ DE LES HORES LECTIVES EN LA LLENG. CATALANA, CASTELLA I ANGLESA 

ÀREES 1r 2n 3r 4t 5è 6è 

Ct Cs An Ct Cs An Ct Cs An Ct Cs An Ct Cs An Ct Cs An 

C. Naturals 1,5h   1,5h   1,5h   1,5h   1,5h   1,5h   

C. Socials 1,5h   1,5h   2h   2h   1,5h   1,5h   

Ll. Catalana 4h   4h   3,5h   3,5h   3,5h   3,5h   

Ll. Castellana  4h   4h   3,5h   3,5h   3,5h   3,5h  

Matemàtiques 4,5h   4,5h   4,5h   4,5h   4,5h   4,5h   

Música 1h   1h   1h   1h   1h   1h   

Plàstica 1h   1h   1h   1h   1h   1h   

E. Física 2h   2h   2h   2h   2h   2h   

Lleng. anglesa   2h   2   2,5h   2,5h   3h   3h 

Religió/ V.C  1h   1h   1h   1h   1h   1h   

TOTAL HORES 
LLENGÜES 

16,5h 4h 2h 16,5h 4h 2h 16,5h 3,5h 2,5h 16,5h 3,5h 2,5h 16h 3,5h 3h 16h 3,5h 3h 

PERCENTATGES 
% 

73,3 17,8 8,9 73,3 17,8 8,9 73,3 15,5 11,2 73,3 15,5 11,2 71,1 15,6 13,3 71,1 15,6 13,3 

TOTAL 22,5h 22,5h 22,5h 22,5h 22,5h 22,5h 

  

Vists els resultats acadèmics dels alumnes de 1r i 2n d’EP en llengua anglesa comparats 

amb els dels alumnes de 3r a 6è en aquesta mateixa àrea en els dos darrers cursos 

acadèmics, hem pogut observar com el fet de d’impartir l’àrea de Plàstica a 1r i 2n no els 

feia més competents lingüísticament en llengua anglesa. A diferència del fet de treballar 

per desdoblaments en la resta de cursos on sí hem pogut observar la millora d’aquesta. 

Aquest fet va fer obrir un debat entre els especialistes davant el nou Decret de llengües 

sobre si adherint-nos-hi, afavoríem aquests aprenentatges o no. La conclusió va ser que 

no, entre d’altres coses perquè en les àrees no lingüístiques es restringia molt el 

vocabulari i no es podien provocar situacions properes i quotidianes als alumnes. 

 

4.3. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana 

4.3.1. Llengua oral 

  El nostre centre prioritza el treball de la llengua oral en tots els seus registres. Per al 

centre el paper de la llengua oral és fonamental: cal aprendre a parlar, a escoltar, exposar 

i dialogar per aprendre. Un bon domini de l’expressió és bàsic per ser ciutadans i 

ciutadanes que estiguin preparats per saber expressar de forma raonada i coherent les 
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seves opinions. Es treballen les diverses modalitats de textos orals (entrevistes, conversa, 

dramatització, ...).   

4.3.2. Llengua escrita 

   L’ensenyament de la llengua escrita ha de tenir com a objectiu aconseguir al final de 

l’ensenyament obligatori formar lectors i escriptors competents. Per aconseguir aquest 

objectiu s’aplicaran les orientacions que dóna el currículum i es planificaran activitats de 

lectura i escriptura que tinguin en compte les necessitats educatives i acadèmiques que té 

l’alumnat en els diversos nivells. Se segueix l’enfocament que dóna el currículum. Hi ha un 

plantejament global sobre el tractament de la lectura i l’escriptura que té en compte que 

és un procés complex que cal abordar des de totes les àrees del currículum. S’estableixen 

també mecanismes de revisió per millorar cadascuna de les habilitats. 

 

4.3.3. Relació llengua oral i llengua escrita 

  La competència en comunicació lingüística és el conjunt d’habilitats i destreses que 

integren el coneixement, comprensió, anàlisi, síntesi, valoració i expressió de missatges 

orals i escrits adequats a les diferents intencions comunicatives, per a respondre de forma 

apropiada a situacions de diversa naturalesa en diferents tipus d’entorn. 

  Entenem que un alumne serà competent lingüísticament en la llengua catalana quan hi 

ha un bon domini tant de la llengua oral com de l’escrita. Hi ha un plantejament integrat 

de les quatre habilitats: parlar, escoltar, llegir i escriure. Aquest plantejament és compartit 

per tot el professorat. Es planifiquen activitats des de totes les àrees en què la interrelació 

de les habilitats és present. El professorat comparteix que les activitats que tenen aquest 

plantejament permeten processar la informació i comunicar-la d’una manera eficaç. 

S’utilitza la llengua oral i la llengua escrita com a suport per analitzar, reflexionar i millorar 

l’altra habilitat. Es fan activitats en què la relació de la llengua oral i llengua escrita és 

inherent: lectura expressiva, teatre… 

4.3.4. Activitats d’incentivació en l’ús de la llengua catalana 

  El nostre centre escolar aprofita qualsevol avinentesa per tal de promocionar i incentivar 

l’ús de la llengua catalana. Així, ens adherim a campanyes promogudes des de 

l’Ajuntament o qualsevol altra institució, les propostes de la qual ens semblin adients. 

També mitjançant les festes populars, que a la nostra escola són molt celebrades  (per 

exemple: cantar cançons de Nadal, gloses per Sant Antoni, carnestoltes, poemes de la jaia 

Quaresma, la Patrona…) donam importància i protagonisme a l’ús de la llengua, tant de 

manera oral com escrita.  

També  amb la “Setmana literària” promovem activitats dedicades a un autor en particular 

del qual se celebri el seu naixement, mort, etc. (Marià Villangómez, Ramon Llull, 

Cervantes, Shakespeare són alguns autors treballats). 
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 4.4. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua castellana. 

  S’assegura una distribució coherent i progressiva del currículum de llengua castellana al 

llarg de l’etapa i s’estableixen els criteris que permeten reforçar i no repetir els continguts 

comuns. Hi ha continuïtat i coherència metodològica entre el que es fa a castellà i el que 

es fa en català: és té clar que l’objectiu final és que l’alumnat tingui el mateix nivell de 

llengua catalana que de llengua castellana. 

 

4.4.1. Llengua oral 

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

modalitats de textos orals ( entrevista, conversa, dramatització, argumentació, …) a fi que 

l’alumnat adquireixi habilitats lingüístiques.  

 

4.4.2. Llengua escrita 

  L’ensenyament de la llengua escrita ha de tenir com a objectiu aconseguir al final de 

l’ensenyament obligatori formar lectors i escriptors competents en la llengua castellana. 

Per aconseguir aquest objectiu s’aplicaran les indicacions del currículum i es planificaran 

activitats de lectura i escriptura que tinguin en compte les necessitats comunicatives i 

acadèmiques que té l’alumnat en els diversos nivells. Es farà coordinadament amb 

l’assignatura de llengua catalana per tal d’aprofitar-ne les transferències.  

 

4.5. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua anglesa. 

  L’alumnat, en acabar l’etapa, ha de tenir assolida una competència lingüística en llengua 

anglesa que els permeti esdevenir usuaris i aprenents capaços de comunicar-se i accedir al 

coneixement en un entorn plurilingüe i pluricultural.  

  Després d’un procés de reflexió amb els especialistes de la llengua estrangera el centre 

ha vist necessari introduir una nova metodologia per tal que la competència lingüística en 

aquesta àrea millori. 

   L’especialista de llengua anglesa serà el professional que introduirà la llengua estrangera 

a partir de 4t d’Educació Infantil (3 anys) fins a 6è d’Educació Primària. 

 

4.5.1. Desplegament del currículum  

  La programació s’estructura a  partir d’activitats d’aprenentatge que són rellevants i 

globals, integren reptes lingüístics i cognitius i condueixen a un producte final. Es 

preveuen agrupaments de diversa tipologia (individual, parelles, grups).  

  Dins aquest procés de reflexió hem conclòs que la comunicació oral és la que presenta 

més mancances per tant l’aspecte en el qual trobam que hem de dirigir el procés 

d’aprenentatge del nostre alumnat és en aquest. 
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4.5.2. Ús de la llengua estrangera a l’aula 

  Les aules de llengua estrangera són un espai d’immersió en la llengua d’aprenentatge 

entenent que aquest espai és la millor garantia per oferir oportunitats d’ús real i de 

contacte amb l’anglès. Per tant, el professorat utilitza aquesta llengua com l’habitual en 

les interaccions (formals i informals) amb els alumnes vetllant sempre per establir un 

clima favorable en què l’alumnat se senti segur i estimulat per anar usant-la 

progressivament.  

 

 

4.6 Coordinació, continuïtat i coherència entre cicles  

 Per tal d’organitzar globalment la programació curricular de les àrees de llengües hi ha 

coordinació dins els cicles, i com a mesura excepcional s’ha organitzat un Departament de 

Llengües  on hi participen representants de totes les etapes i cicles. 

  Durant la primera setmana de setembre es realitzen reunions de traspàs d’informació 

entre tutors i especialistes del nostre propi centre. 

  Dins aquesta coordinació dels diferents cursos també hi té un paper important la 

Comissió de Coordinació Pedagògica que seguirà en funcionament fins que es prescrigui el 

contrari. Aquestes reunions també estan planificades des de l’inici del curs. 

 A més al mes de juny es du a terme una reunió entre els tutors de 6è i l’Equip directiu i 

Departament d’orientació de l’IES Guillem Cifre de Colonya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE] CEIP JOAN MAS 

 

18 
 

5. PLANTEJAMENTS DIDÀCTICS SOBRE ELS QUALS ES FONAMENTA L’ENSENYAMENT DE 

LES LLENGÜES I COM S’ARTICULA I COORDINA AQUEST ENSENYAMENT. 

5.1. Metodologia de la llengua catalana i de la llengua castellana. 

 Tant l’ensenyament de la lectura com l’ensenyament de l’escriptura han de partir 

d’una aproximació significativa i funcional.  

 És important que els infants vegin la rellevància que té el fet de poder llegir i 

escriure per millorar el procés comunicatiu, la imatge personal i l’autonomia.  

 Els docents han de propiciar un clima d’aula adequat a partir dels interessos i 

inquietuds dels infants, de manera que aquests sentin la necessitat d’avançar i 

expressar-se, oralment o bé per escrit. 

 Les activitats d’aula han de ser tan reals i funcionals com sigui possible, i s’ha de fer 

feina partint de l’experiència prèvia dels infants, les seves preocupacions, 

interessos i desitjos.  

 Utilitzar tasques de simulació d’activitats comunicatives, com ara les 

dramatitzacions, els jocs de rol o les escenificacions de textos diversos i propis dels 

mitjans de comunicació, possibiliten la participació activa dels infants dins les 

dinàmiques d’aula, de la mateixa manera que deixen de banda la rutina i milloren 

l’atenció dels alumnes. 

  El nostre centre utilitza el teatre com a eina de treball de l’expressió oral de la 

llengua catalana des de 1r de Primària fins a 6è de Primària. 

 Es dedica 30 minuts de lectura diària en català i castellà. 

 

5.1.1. Materials didàctics 

   S’utilitzaran materials de diferent tipologia que permetin l’adaptació a diferents ritmes 

d’aprenentatge, que transmetin la informació per diversos canals: llibres de text, quaderns 

de treball, jocs, làmines, CD, etc. 

  A l’hora d’elegir els materials didàctics per a l’aprenentatge i ensenyament de la llengua 

catalana i castellana s’aplicaran criteris compartits . Aleshores, per a la selecció dels llibres 

de text i per a la creació i/o adaptació de materials didàctics per atendre les necessitats 

d’aprenentatge de tots els alumnes i per als materials que es consideren complementaris 

(diccionaris, textos reals, recursos audiovisuals…) el claustre es posarà d’acord. 

 

5.1.2. La biblioteca del centre i d’aula 

Les biblioteques d’aula i de centre esdevenen eines imprescindibles per a les àrees de 

llengües, i és important mantenir aquests espais vius. 
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La gestió de la biblioteca es farà sempre pel coordinador d’aquesta, coincidint sempre 

amb un dels mestres que hagin sol·licitat una reducció de jornada per a majors de 55 anys 

i sempre que el centre disposi de temps dins l’horari per poder assignar-los-hi. 

Aleshores, la biblioteca d’aula, sobretot dins el primer cicle, s’ha de convertir en un racó 

de construcció de coneixements, d’ampliació d’experiències i de desenvolupament de la 

fantasia i la creativitat. On es fomenti, per tant, l’hàbit lector, aportant als alumnes 

lectures diverses i de diferents gèneres, en suports i formats diversos.  

 

5.1.3. Les TIC 

L’ús de recursos audiovisuals i de les tecnologies de la informació i la comunicació variats 

permetran que la motivació dels alumnes es mantengui en l’aprenentatge de la llengua 

catalana. 

 Dins aquests recursos s’inclouen el llibre digital per part del mestre mitjançant les 

pissarres multimèdia, l’ús d’un programari com ara processadors de textos ( sobretot dins 

els cursos de 5è i 6è), jocs multimèdia... , la recerca d’informació a través d’internet i els 

recursos concrets per als alumnes amb necessitat específica de suport educatiu. 

 

5.1.4. Participació de les famílies 

Les famílies poden cooperar en distintes activitats que es desenvolupen en el procés 

d’ensenyament-aprenentatge. 

Podran participar en tallers d’animació a la lectura (contes, poemes, cançons...) i projectes 

(aportant informació, llibres, fotos, jocs, visita d’un “expert”...). També participaran 

esporàdicament en determinats moments del curs com, per exemple, en festes (festes 

populars, receptes gastronòmiques,...). 

 

5.1.5. Distribució espai-temps 

  Els espais i el temps seran flexibles, es podran redistribuir segons les necessitats. La 

flexibilitat ha de ser un criteri fonamental per permetre un desenvolupament correcte de 

les activitats que formen part de la tasca o les tasques que s’han de dur a terme.  

Tots els espais de l’escola són espais educatius. El criteri fonamental per a l’organització 

ha de ser l’adequació. 

  

5.1.6. Tipologia d’agrupaments 

L’ensenyament de les llengües es fonamenta en la diversitat de situacions comunicatives, 

per aquest motiu s’utilitzaran diferents tipus d’agrupament (individual, en parelles, en 

gran o en petit grup, assemblees, tutories, grups o equips flexibles...) 
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5.2. Metodologia de la llengua estrangera. 

   L’enfocament emprat en l’aprenentatge i ús de la llengua estrangera inclou oportunitats 

perquè l’alumnat adquireixi habilitats lingüístiques, amb especial  èmfasi en la 

competència oral en els primers estadis, contribueixi en el desenvolupament cognitiu de 

l’alumnat i l’ajudi a esdevenir progressivament autònom per continuar aprenent i 

aprengui a treballar en col·laboració, tot respectant la diferència. 

   Dins la mesura de la disponibilitat dels recursos personals propis d’aquesta especialitat 

durem a terme desdoblaments d’alguns grups. Aquests desdoblaments s’utilitzaran 

sempre en el sentit que els aprenentatges que es facin parteixin sempre d’aprenentatges i 

situacions funcionals per als propis alumnes i que es poden trobar dins la seva vida 

quotidiana. 

L’aprenentatge de la llengua estrangera es lligarà al coneixement previ que els alumnes 

tenen del món, ha d’estar adaptat als seus interessos i al seu nivell maduratiu, i ha de ser 

funcional i pràctic (aprenentatge significatiu). 

 

5.2.1. Immersió en la llengua estrangera 

Partint sempre d’un enfocament comunicatiu, és important que la immersió en la llengua 

estrangera tengui lloc des dels primers moments de contacte amb aquesta. La creació de 

situacions motivadores, funcionals i significatives que prioritzin la comunicació oral sobre 

l’escrita (especialment en el primer cicle), que afavoreixin la participació i que potenciïn la 

sociabilitat i la interacció comunicativa, suscitarà la necessitat de comunicar-se entre els 

infants i facilitarà l’adquisició de coneixements, destreses i capacitats que desenvolupen la 

competència en comunicació lingüística. 

 

5.2.2. Materials didàctics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera 

   Es fa servir el llibre de text i el llibre d’activitats conjuntament amb suport digital que 

ofereix la corresponent editorial. Periòdicament es revisen i consensuen els  llibres de text 

i els materials didàctics que es faran servir el curs següent. Així mateix, es preveuen 

materials que serveixin per a l’ampliació dels coneixements. També es van incorporant 

altre tipus de materials, com puguin ser jocs didàctics  en anglès o que es puguin adaptar, 

cdroms, lectures, etc. 

 

5.2.3. Les TIC 

   Les tecnologies de la informació i la comunicació són un recurs important per a 

l’aprenentatge de la llengua estrangera, ja que permeten l’accés a nombroses fonts 

d’informació en altres llengües i presenten la llengua de maneres diferents, en distints 

contextos o amb mitjans i suports diferents. Així doncs, permeten adaptar l’ensenyament 

a les diverses capacitats i interessos dels alumnes perquè desenvolupin estratègies 
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d’aprenentatge autònom. L’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació ha de 

tenir importants repercussions en la manera en què les llengües estrangeres s’ensenyen i 

s’aprenen. 

 

5.2.4. La biblioteca d’aula 

   Per desenvolupar l’hàbit lector i la competència en comunicació lingüística s’han 

d’aprofitar els recursos de la biblioteca de centre i/o d’aula, que els alumnes han de 

conèixer i usar amb assiduïtat. Per això, les aules d’anglès disposen de llibres en anglès, 

segons la seva edat més o menys extensos, visualment molt atractius i que es van 

renovant i ampliant. 

 

5.2.5. El joc, representació de la realitat 

   A l’Educació Infantil i sobretot a les primeres etapes d’Educació Primària les activitats 

tenen un caràcter lúdic, de manera que l’adquisició de la llengua estrangera es produeixi 

de forma indirecta, natural i no conscient. Les activitats a classe han de seguir els principis 

de la metodologia comunicativa, és a dir, cada activitat s’ha de generar a partir de temes 

d’interès per als alumnes i d’una situació de comunicació que ha de tenir sentit per ella 

mateixa i pot formar part d’una unitat més gran o tasca final. 

 

5.2.6. Treball per racons, grups interactius. 

  El treball per racons és una proposta per delimitar dins l’aula d’anglès diferents espais on 

els alumnes poden fer simultàniament activitats de tipus cognitiu, manipulatiu i simbòlic. 

És una manera d’organitzar la classe que ofereix una gran varietat de propostes perquè hi 

accedeixin de forma oberta. Les activitats es poden fer autònomament, amb altres 

companys o amb l’adult. 

 Els grups interactius es basen en organitzar l’aula en diferents grups i activitats i que 

compta amb la participació de persones adultes voluntàries, i en què la interacció i la 

comunicació adquireixen un paper protagonista. 

 

5.2.7. Distribució espai-temps i agrupaments 

L’organització de l’aula ha de ser prou flexible per fer possible el treball individual, en petit 

grup o parelles, i en gran grup. La combinació de diferents tipus d’agrupaments permet 

aprofitar les diferències d’interessos, de formes d’aprenentatge, de capacitats, de 

motivacions i de comportaments per desenvolupar les competències comunicatives 

individuals i socials. 
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6. ELS CRITERIS PER A L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT ESPECÍFICA D’ALUMNES 

D’INCORPORACIÓ TARDANA AMB DÈFICIT DE CONEIXEMENT DE LA LLENGUA 

CATALANA. 

  Dins el Pla d’Atenció a la Diversitat del nostre centre tenim recollit el Pla d'Acolliment 

Lingüístic i Cultural per tal de facilitar la integració dels alumnes que s'incorporin al centre 

procedents d'altres centres docents o d'altres països o que s'escolaritzin per primera 

vegada. En aquest document es proposen els mecanismes necessaris perquè l’alumnat 

que s’incorpora tardanament al nostre sistema educatiu i no coneix cap de les dues 

llengües oficials, en acabar l’ensenyament conegui ambdues de la mateixa manera. En una 

primera fase, s’ha d’assegurar un nivell bàsic de llengua catalana de l’alumnat nouvingut. 

Posteriorment s’inicia un ensenyament de la llengua castellana que té present el que ja 

sap l’alumnat de llengua catalana i la gran presència del castellà en la societat. 

 

6.1. Alumnat al qual s’adreça 

a) Amb retard en l’escolarització o desconeixement de la llengua catalana i castellana. 

b) Incorporació tardana al sistema educatiu. 

c) Pertinença a minories ètniques o culturals en situació de desavantatge social. 

d) Escolarització irregular per itinerança familiar o per abandonaments educatius reiterats 

o periòdics. 

e) Famílies en condicions econòmicament desfavorides. 

f) Dependència d’institucions de protecció del menor. 

g) Internament en hospitals o en hospitalització domiciliària de llarga durada. 

h) Inadaptacions al medi escolar i a l’entorn educatiu. 

 

 

6.2. Objectius del Pla d’Acollida Lingüística i Cultural. 

A. Cultivar actituds interculturals positives. 

- Respectar i tolerar les diferents formes d’entendre la vida. 

- Valorar elements dels bagatges culturals d’altes grups humans  

- Incorporar elements d’altres cultures per mantenir una actitud oberta. 

- Fomentar l’empatia, encara que no sempre s’aprovin les seves creences, valors i 

comportaments. 

- Superar prejudicis respecte a persones i grups ètnics o culturals diferents 

- Potenciar el sentit crític, tant de respecte a la pròpia cultura com a les diferents. 

- Identificar-se amb la comunitat cultural pròpia, sense tancar-se a les altres. 
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B. Millorar l’autoconcepte personal, cultural i acadèmic de l’alumnat 

- Acollir i acceptar tot alumnat com a persona i no com a membre d’un grup cultural 

estereotipat. 

- Curar la seguretat socioafectiva, especialment al principi. 

-  Ressaltar els punts forts o valuosos de la personalitat de l’alumnat de les cultures 

diferents. 

- Reconèixer els progressos acadèmics d’una forma personalitzada 

- Estimular la participació escolar de tot l’alumnat 

- Introduir elements culturals de les seves comunitats originàries. 

 

C. Potenciar la convivència i la cooperació entre alumnat culturalment diferent, dins i fora 

de l’escola. 

- Ajudar a descobrir semblances culturals. 

- Estimular aprenentatges i jocs cooperatius. 

- Aconseguir la integració socioafectiva de l’alumnat minoritari en la dinàmica escolar. 

- Capacitar a l’alumnat per resoldre positivament els conflictes. 

- Facilitar la comunicació intercultural entre alumnat diferent. 

- Desenvolupar habilitats d’acció cívico-social necessàries per participar en la vida 

ciutadana multicultural. 

 

D. Potenciar la igualtat d’oportunitats acadèmiques per a tot l’alumnat. 

· Buscar el màxim rendiment escolar de tot l’alumnat. 

· Tenir en compte les discontinuïtats culturals entre les experiències de l’alumnat 

minoritari i les pròpies del currículum. 

· Planificar adaptacions curriculars normalitzades per respondre a les capacitats, 

motivacions i estils diversos d’aprenentatges. 

· Manifestar, el professorat, expectatives positives respecte a les possibilitats que els 

minoritaris tenen, també, d’aconseguir un bon rendiment escolar. 

 

6.3. Camps d’intervenció: 

a) Interaccions personals: convertim els valors implícits en el tema de la multiculturalitat 

en actituds i normes per a la relació i convivència entre tots els membres de la comunitat 

educativa, les quals s’arrepleguen al ROF. 

b) Actituds del professorat: referides al tracte personal i a la relació que mantenim a diari 

amb els alumnes i les famílies. Com a mestres, ens convertim en models amb els que els 

nostres alumnes s’identifiquen, per la qual cosa hem d’oferir una imatge i mostrar una 

actitud conforme als objectius proposats. 
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c) Metodologia: la multiculturalitat,  igual que la resta dels temes transversals, es tractarà 

a l’aula des d’una doble perspectiva: integrada coherentment  en les diferents àrees 

curricular, però també tractada puntualment en situacions específiques rellevants 

(incorporació d’un nou alumne ...). 

 

6.4.  Actuacions amb les famílies. 

6.4.1. Entrevista inicial al centre educatiu 

   Al centre on l’alumne o alumna s´ha matriculat, l’atendrà el/la directora/a, el/la qual li 

realitzarà l’entrevista inicial. No obstant això, la presència necessària d’un traductor  

(mestra d’anglès amb els nouvinguts de llengua anglesa, alemanya) ajudarà a que la 

comunicació entre família i centre sigui més fluïda. S’intentarà, sempre que sigui possible, 

la mediació cultural per part de pares i mares que ja són integrats en el centre. 

Per facilitar l’atenció individual a les famílies, se’ls informarà detalladament de 

l’organització del centre, del criteri d’incorporació al nivell educatiu decidit, del tutor o 

tutora, ubicació de l’aula, així com de l’assignació d’un alumne/a-tutor/a. Es demanarà a 

les famílies que informen al centre sobre l’opció de religió o alternativa de l’alumne/a 

nouvingut/da. 

 

6.4.2. Adscripció de l’alumne/a al nivell i curs 

Els criteris per a assignar el nivell i curs de l’alumne nouvingut/da seran: 

 Primerament es tindrà en compte l’edat cronològica de l’alumne/a (segons la 

legalitat vigent), ja que en un grup d’edat homogènia és més fàcil la socialització, 

tot i tenint en compte la flexibilitat. 

 Després es consideraran els coneixements previs, el coneixement de la llengua 

vehicular del programa i el seu desenvolupament evolutiu 

 Es considerarà també la ràtio del grup d’acollida i el nombre d’alumnes amb NEE. 

 Si el desfasament en els coneixements del nivell assignat per l’edat cronològica és 

molt gran, es valorarà la possibilitat d’adscripció a un nivell per sota de la seva edat, 

d’acord amb la normativa d’avaluació d’alumnat amb NEE. 

    Per una millor atenció a les famílies d’incorporació tardana, és recomanable una 

coordinació major amb el Departament d’Educació de l’Ajuntament i el Centre per facilitar 

i seqüenciar millor la integració de l’alumnat i la seva família al centre. 
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6.5. Actuacions amb l’alumne/a 

 6.5.1.Mestra d’Atenció a la Diversitat 

  L’equip  de suport, específicament la mestra d’Atenció a la diversitat, es farà càrrec de 

l’alumnat durant els dos primers dies. 

Les seves funcions seran : 

- Encarregar-se del procés d’integració de l’alumne/a durant els dos 

primers dies. 

- Realitzar una valoració inicial del nivell curricular i lingüístic de l’alumne/a 

que orienti les posteriors actuacions del tutor/a. 

- Coordinar el suport a l’alumne/a juntament amb l’orientadora de l’EOEP: 

compensatòria, aula de PT, recolzaments ... 

- Preparar conjuntament amb el tutor/a les activitats del primer dia. 

- Coordinar-se amb la mediadora cultural i els serveis socials de la localitat. 

-  Participar en activitats de formació sobre alumnat d’Incorporació 

Tardana, si es considera interessant i de manera voluntària. 

 

6.5.2. Acollida al centre 

   El primer dia d’incorporació al centre, el director/directora i/o un membre de l’equip de 

suport (mestre AD) rebrà  l’alumne/a d’IT, li mostrarà les instal·lacions del centre. Durant 

els dos primers dies, aquest equip sobretot la mestra d’Atenció a la diversitat serà la 

responsable de realitzar les valoracions curriculars inicials, donar-li els primers 

instruments de comunicació bàsica, i facilitar la seva integració en el centre i en l’aula.  

 

6.5.3. Acollida a l’aula 

  En el moment que l’alumne iniciï les classes a la seva aula corresponent, el tutor/tutora 

prepararà el grup per a donar-li la benvinguda, programant una activitat de presentació.  

  En aquesta activitat s’ha de tenir en compte: 

- Conèixer alguns trets del lloc d’origen del nou company/a (situació 

geogràfica amb un mapa, trets culturals, llengua que parla,... ). 

- Procurar una acollida relaxada i tranquil·la sense atabalar al 

nouvingut/da. 

- Implicar tots els companys i companyes per a ajudar  que el nouvingut/da 

aprengui la nostra llengua. 

- Designar i presentar un alumne/a que exercirà de tutor o tutora del 

nouvingut/da. 

- Informar la resta del grup del desconeixement del nouvingut/da de la 

nostra llengua. 
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- Malgrat el punt anterior el/ella ens podrà ensenyar moltes coses i per                         

tant són un grup afortunat de poder comptar amb aquest enriquiment 

                           cultural: veure com escriu el seu nom i, fins i tot, si pot ser, els noms dels 

                           companys/es. 

- Donar-li activitats que sigui capaç de fer.  

-  Incorporar les TIC al procés d’ensenyament aprenentatge. 

 

  En dies successius i a poc a poc, s’aniran introduint informacions sobre l’aula : horaris, 

matèries, equip de mestres, normes de convivència, material per a EF, utilització dels 

serveis, materials,... 

 

6.5.4. Procés d’adaptació 

  En els primers dies d’escolarització, el tutor/tutora realitzarà l’avaluació inicial amb la 

col·laboració de l’equip de suport. 

  La durada d’aquest procés d’adaptació estarà en funció de l’alumne/a i es decidirà 

conjuntament entre l’equip de mestres i el mestre d’AD. 

 

6.6.  Actuacions a l’àmbit escolar 

6.6.1. Mesures organitzatives 

  Per tal d’aconseguir els objectius proposats al Pla d’Acollida, el centre facilitarà 

l’adopció d’aquestes mesures : 

 Organització de grups flexibles i de suport. 

 Flexibilitat horària 

 Desenvolupament de programes d’habilitats socials. 

 Organització de tallers : llengua, autoestima, xenofòbia, racisme, higiene, 

alimentació, educació per al consum, educació vial, educació sexual, ... 

 Escola de pares i mares. 

 Programes d’aprenentatge de la llengua vehicular. 

 Programes d’intervenció amb les famílies. 

 Projectes de formació en centres. 

 Col·laboració amb altres entitats: locals, comarcals, ... 

 Programes de seguiment de l’escolarització, prevenció i control de l’absentisme. 

 

6.6.2. Adaptació del procés d’ensenyança-aprenentatge  de l’alumne/a. 

  Segons les dades obtingudes de l’entrevista i l’avaluació inicial es planificaran totes les 

accions educatives sobre l’alumne/a. Cal prioritzar en els primers mesos d’escolarització el 

suport i activitats adreçades expressament a la consecució dels objectius lingüístics bàsics 
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( comprensió i expressió oral i després escrita ) de la llengua catalana. Per tal de coordinar 

adequadament el suport cal realitzar un seguiment quinzenal en un principi. 

  Aquesta planificació estarà coordinada pel tutor/a amb l’assessorament de l’equip de 

suport  i el/la Cap d’Estudis. 

  El currículum de l’alumne/a s’ajustarà de manera que pugui realitzar activitats  amb 

materials manipulatius, visuals, auditius i altres. El tutor/a, l’equip de suport i els 

especialistes de les diferents matèries, seleccionaran i prepararan material i activitats 

adaptades. El seguiment de l’evolució del seu procés es revisarà periòdicament amb tot el 

professorat implicat. 

 

Elaboració d’adaptacions curriculars 

  Quan les primeres accions de suport no siguin suficients, caldrà plantejar l’elaboració d’ 

ACIS, coordinades pel professor/a tutor/a amb l’assessorament de l’equip suport, 

específicament, amb el mestre d’AD i els serveis psicopedagògics del centre. 

  Els primers objectius de l’adaptació curricular es centraran en l’adquisició del nivell 

llindar de la L1 del programa, és a dir, del català i a continuació de la L2, és a dir, del 

castellà.  

  El Pla de treball individualitzat de cada alumne/a tindrà present quines són les seves 

necessitats lingüístiques, els seus interessos i les seues motivacions. L’ensenyament i 

aprenentatge es farà des d’un enfocament comunicatiu. 

Proposarem un aprenentatge funcional, après de forma interactiva i lúdica. 

 
 

Procés de socialització 

  S’intentarà que l’alumne/a nouvingut/da conegui progressivament les normes de 

convivència i relació que hi ha a l’aula i al centre : hàbits d’ordre, normes, entrades i 

sortides, hàbits de treball, normes de menjador, normes bàsiques d’educació, ... 
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7. APLICACIÓ, SEGUIMENT I AVALUACIÓ DELS PROJECTES LINGÜÍSTICS 
 

7.1. Comissió de Normalització Lingüística 

 La CCP serà l’encarregada de l’aplicació i seguiment d’aquest projecte, amb l’assessorament 

de la CNL. 

 La CNL estarà constituïda per un mestre representant de cada cicle, dels quals un en serà el 

coordinador, juntament amb un membre de l’equip directiu.  

 Totes les actuacions  què s’hagin de dur a terme durant el curs escolar, la coordinadora de la 

CNL les recollirà en un Pla d’Actuació que s’inclourà dins la PGA.  

 A final del curs escolar, la coordinadora de la CNL elaborarà una memòria sobre les 

actuacions duites a terme en matèria lingüística, d’acord  amb el pla presentat a la 

PGA. Aquesta memòria ha d’incloure la consecució dels objectius i les possibles 

propostes de millora de cara al curs vinent.  

 

7.2. Criteris d’avaluació 

Per a l’avaluació del PNL es tendran en compte els següents criteris. 

  • Els resultats de les proves inicials permetran establir quin és el nivell de competència 

lingüística de cada alumne/a. 

• L’anàlisi dels resultats acadèmics que es duen a terme trimestralment, específicament a 

les àrees lingüístiques. 

• Els resultats de les competències lingüístiques mitjançant les proves externes de 

l’IAQSE a 3r i 6è d’Educació Primària. 

 

  


