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1. INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ 
 

El Projecte Lingüístic de Centre (PLC) del col·legi Regina Carmeli és i ha de ser un 

document de referència per a tota la comunitat educativa del centre en la presa de decisions 

organitzatives, pedagògiques, de relació formal i informal i de contractació de serveis i 

activitats en relació al tractament de les llengües. Aquest PLC vol incidir en els punts 

següents: 

a) El paper de la llengua vehicular i d’aprenentatge, el català com a eix vertebrador 

d’un projecte educatiu plurilingüe. 

b) El tractament de les altres llengües, tant les curriculars (castellà, anglès, alemany...) 

com les de la nova immigració, en els espais d’educació formal o no formal del 

centre. 

c) Els aspectes d’organització i gestió que tinguin repercussió en l’ús d’aquestes 

llengües. 

L’objectiu fonamental del projecte lingüístic plurilingüe és aconseguir el ple domini de les 

llengües oficials catalana i castellana, i de la llengua anglesa en finalitzar l’ensenyament 

obligatori, d’acord amb el Marc Europeu comú de referència per a l’aprenentatge, 

l’ensenyament i l’avaluació de les llengües. Cal vetllar pel seu compliment i fer-ne una 

concreció anual, de manera que el català, el castellà i l’anglès, agrupats dins la mateixa 

àrea, siguin llengües amb les quals els alumnes poden comunicar-se d’una manera 

adequada –tant a nivell oral com escrit– al final dels estudis, i a més tinguin un coneixement 

adequat i idoni de les llengües estrangeres estudiades. 

1.1. ANÀLISI DE CONTEXT 

1.1.1. VALORACIÓ DEL CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC DEL CENTRE I DEL SEU 

ENTORN 
 

Regina Carmeli és un centre concertat i religiós que pertany a la congregació de les 

Germanes Carmelites de Sant Josep. L'escola és mixta i acull alumnes des d'EI3 fins a 

CFGS. Està situada a la població de Rubí (Vallès Occidental), una ciutat de 76423 

habitants. L’escola es situa al centre històric de la població.  

Una bona part de les famílies mantenen una llarga vinculació amb el centre la qual cosa 

facilita en molts casos la relació entre els pares i l'escola. La nostra escola disposa de 

Departament d'Orientació Psicopedagògica, Departament de Pastoral (que inclou GERC) i 

projectes com el programa Lecto-Amics i el programa Internivells que facilita la relació entre 

el propi alumnat. 

La Titularitat del centre Regina Carmeli és l’Institut Germanes Carmelites de Sant Josep, 

una Congregació instituïda l’octubre de 1900.  

Una de les primeres cases de la congregació va ser precisament aquesta de Rubí que es va 

fundar en 1915 amb l’objectiu primordial de tenir cura dels nens dels treballadors de les 

fàbriques tèxtils. Els nens venien a la guarderia i es quedaven fins als 8 anys més o menys. 
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Després, anaven a l’escola pública. L’ensenyament primari era molt senzill: s’aprenia a llegir 

i escriure i les primeres operacions aritmètiques.  

Molt més tard, després de la rierada del setembre de 1962 es va ampliar l’escolaritat a tot 

l’ensenyament primari i és el 1965 que el Centre passa a anomenar-se Regina Carmeli, un 

nom llatí que significa “Reina del Carmel” per pertànyer a la congregació de la tercera Ordre 

del Carme.  

El Regina Carmeli és un centre en constant renovació i des del 2018 s’està duent a terme 

un projecte d’innovació. Regina IMPULSA és un procés de transformació pedagògica que té 

per objectiu elaborar un pla educatiu de centre on la transformació sigui el motor de canvi i 

es doni resposta a les necessitats actuals dels entorns en els que es desenvolupen els 

alumnes. Dintre del Regina IMPULSA destaquem el Projecte Logos i el Projecte Let’s Go a 

través dels quals es pretén millorar la competència lingüística dels alumnes del centre. 

1.1.2. BAGATGE LINGÜÍSTIC DE L’ALUMNAT  
 

El col·legi Regina Carmeli és un centre educatiu que va obrir les portes durant el curs 1915-

1916. Compta amb dues línies i té alumnes des de EI3 fins CFGS (infantil, primària, 

secundària, CFGM, CPIS i CFGS). 

La majoria de l’alumnat viu a la mateixa població. Al estar situada al centre del poble rep 

alumnat tant del centre de la ciutat com d’algunes urbanitzacions properes. La majoria ve a 

l’escola caminant, no obstant, aquells alumnes que viuen a les urbanitzacions poden arribar 

en transport públic o cotxe. 

En el nostre centre, el català és la llengua vehicular de les activitats acadèmiques i formals. 

Referent a les de caràcter lúdic i/o extraescolar la llengua vehicular pot ser el català o 

castellà. Ara bé, fora del centre l’ús que se’n faci dependrà de la procedència, l’estrat social, 

i la zona de residència de l'alumnat. Tenint en compte això, la realitat és que el català ha de 

conviure amb moltes altres llengües. A simple vista podem observar: 

● Que la llengua familiar dels alumnes està repartida entre el català i el castellà, amb 

predomini d’aquesta última llengua. 

● Que la comunicació entre companys es dóna majoritàriament en castellà. 

● Que la llengua en la qual l’alumnat es dirigeix al professorat és majoritàriament el 

castellà. 

Agafant una mostra de l’alumnat de 4t d’ESO com a representació del centre, sabem que: 

● El 8% dels alumnes veu la tele majoritàriament en català. 

● El 12% dels alumnes llegeix majoritàriament en català. 

● El 2% dels alumnes es comuniquen majoritàriament en català per WhatsApp. 

● El 65% dels alumnes envien emails1 majoritàriament en català. 

● El 32% dels alumnes parlen a casa majoritàriament català. 

Es pot concloure que es un perfil d’alumnat que en general no fa servir el català. 

 
1 Cal especificar que aquests emails estan dirigits al professorat. 
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1.1.3. COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA DEL PROFESSORAT 
 

En quant a la competència del professorat, hem considerat oportú enviar una enquesta al 

personal docent per poder reflectir de manera objectiva la competència lingüística del 

professorat del Regina Carmeli. 

A la primera part de l’enquesta hem volgut saber la formació en llengües del professorat: 

Hem comprovat que més de la meitat del professorat (54,8%) té la llengua catalana com a 

llengua materna. La segona llengua seria el castellà. 

Seguidament, vàrem preguntar al claustre per la llengua que utilitzen més a l’aula. Els 

resultats mostren que el català és la llengua més utilitzada, i per tant, la que es fa servir més 

a les aules. L’anglès i el castellà es troben en igual proporció. Podem inferir que la causa és 

en primer lloc que la llengua vehicular del centre a les aules és el català i que el castellà i 

l’anglès es reserven per a les matèries corresponents. 

En quant als certificats d’idiomes del professorat, en primer lloc s’observa que més de la 

meitat del professorat ha obtingut algun certificat d’anglès. En concret, el major volum té el 

nivell B2, després nivell B1, seguidament el C1, i per últim i amb poca proporció el C2. El 

volum del professorat que no té cap nivell acreditat és quasi bé una quarta part del total. 

Referent al nivell de francès, té poca presència al claustre del centre. Els resultats ens 

indiquen que la majoria (85,5%) del professorat no té cap certificat en aquest idioma. Pel 

que fa a la llengua alemanya encara s’observa menys presència (4,8%). 

Pel que fa a la formació actual dels professors, hem observat que el 17,7% estan rebent 

formació d’algun idioma. Val a dir que el motiu principal dels professors que no estan 

estudiant cap idioma és la falta de temps, entre d’altres... però que en cas que s’oferissin 

cursos a l’escola, més de la meitat del claustre estaria disposat a fer-los. 

A la segona part de l’enquesta hem volgut saber la presència dels diferents idiomes al 

centre: 

En primer lloc, la presència del català entre el col·lectiu del professorat és majoritària. Entre 

els alumnes, en canvi, és el castellà. Per últim, la llengua més utilitzada entre el personal 

d’administració i serveis és el català. 

En referència a la comunicació amb les famílies del centre, la majoria del professorat 

(61,3%) s’adapta a la llengua de la família. 

A la tercera part de l’enquesta, hem fet referència a l’alumnat nouvingut. En aquest sentit, 

els resultats han estat els següents: 

Més de la meitat del professorat (82,3%) adapta les explicacions a l’idioma de l’alumne. A 

més, es procura facilitar material adaptat. 

Finalment, vàrem demanar que els professors de llengua ens comentessin quines accions 

duien a terme per facilitar l’ús de la llengua vehicular del centre, el català. 
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Les accions que els mestres promouen per tal de facilitar l’ús de la llengua (cada professor 

d’acord amb la seva matèria): 

● Parlar la llengua corresponent a l’assignatura. 

● Fomentar la lectura en la llengua que s’està treballant. 

● Portar a terme expressions orals en la llengua corresponent per tal que els alumnes 

agafin confiança (ex: anglès, alemany...) 

● Dirigir-se al professor de la matèria fora de l’aula en la llengua corresponent.   

● Procurar que tots els materials i recursos estiguin en la llengua vehicular o pròpia de 

l’assignatura. 

1.1.4. PLACES DOCENTS AMB PERFIL PROFESSIONAL DE L’ÀMBIT LINGÜÍSTIC 
 

Els perfils professionals de llocs de treball específics d’aquest àmbit són: 

• EI: 8 

• EP: 16 

• ESO: 10 

• CF: 4 

2. OFERTA DE LLENGÜES ESTRANGERES 

2.1. PRIMERA O PRIMERES LLENGÜES ESTRANGERES 

En acabar l’educació obligatòria l’alumnat ha de ser capaç d’usar normalment i 

correctament el català i el castellà i, com a mínim, una llengua estrangera. Això implica que 

l’alumnat ha d’haver assolit els coneixements orals i escrits que fixa el currículum d’aquesta 

etapa i que es corresponen amb els nivells de coneixement de llengua del Marc europeu 

comú de referència per a les llengües del Consell d’Europa següents: 

● El nivell B2 en català i en castellà 

● El nivell B1 en la primera llengua estrangera. L’alumnat més avantatjat en llengua 

estrangera té l'opció de presentar-se a un examen extern i obtenir el certificat B1 de 

llengua anglesa.  

Tanmateix, els alumnes poden participar d’estades a l’estranger als estius i a més, se’ls 

prepara per superar les proves oficials de reconeixement del nivell de llengua anglesa.  

2.2. SEGONES LLENGÜES ESTRANGERES, INCLOSES LES NO CURRICULARS 

Els centres han de facilitar a tots els alumnes, durant l’educació obligatòria, l’aprenentatge 

d’almenys una segona llengua estrangera. El PL del nostre centre ofereix als alumnes de 

secundària l’opció d’iniciar-se en l'aprenentatge d’una segona llengua estrangera, l’alemany.  
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2.3. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS D’APRENENTATGE DE LLENGÜES I 

CULTURES ADDICIONALS 
 

Al Regina Carmeli s’ofereix tant a Educació Infantil com a Primària classes extraescolars 

d’anglès impartides per una empresa externa (KITH). Els alumnes tenen l'opció d’acudir a 

aquestes en dues franges horàries: al migdia o a partir de les 17:00h. 

 

3. OBJECTIUS EN RELACIÓ A L’APRENENTATGE I L’ÚS DE LES 

LLENGÜES 

3.1. EL PAPER DE LA LLENGUA CATALANA COM A EIX VERTEBRADOR D'UN 

PROJECTE EDUCATIU PLURILINGÜE. 
 

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és l’eina de cohesió i integració entre totes les 

persones del centre i és la llengua vehicular i d’aprenentatge a emprar normalment en les 

activitats internes i externes de la comunitat educativa: activitats orals i escrites, exposicions 

dels professors, material didàctic i virtual, llibres de text i activitats d’aprenentatge i 

d’avaluació, reunions, informes i comunicacions, la interacció entre docents i alumnes i la 

formació… així com les activitats administratives i les comunicacions entre el centre i 

l’entorn (circulars, pàgina web, xarxes socials, Aplicació de mòbil, Alèxia...). 

Això no vol dir que el seu ús sigui exclusiu i que no hi hagi una presència regular de la 

llengua castellana i de la llengua estrangera triada quan escau, òbvia en el cas de les 

matèries corresponents, i que es puguin utilitzar altres llengües quan l’objectiu de l’activitat o 

el procés comunicatiu ho requereix. Les llengües no oficials es poden emprar en les 

comunicacions per a l’acollida de persones nouvingudes.  

Al centre hi ha consciència de la necessitat de l’ús del català en la comunicació quotidiana i 

per això impulsa actuacions d’ús entre la comunitat educativa, ja que s’ha detectat que, de 

vegades, no és la llengua emprada en les situacions de relació informal. 

La voluntat del centre és que la llengua catalana no esdevingui una llengua exclusivament 

d’aprenentatge i de relacions formals, motiu pel qual vetlla perquè no sigui relegada a 

aquests àmbits tot impulsant actuacions que impliquin la necessitat d’emprar-la, tant en 

l’aspecte oral com en l’escrit, per exemple en activitats extraescolars i tallers d’immersió 

lingüística. 

L'educació intercultural i plurilingüista és una resposta pedagògica del centre a l'exigència 

de preparar la ciutadania perquè pugui desenvolupar-se en una societat plural i 

democràtica. Té com a finalitat última la igualtat en drets, deures i oportunitats de totes les 

persones en un marc de valors compartits per a la convivència. L'educació intercultural i 

plurilingüista promou espais d'inclusió basats en la igualtat i la necessitat de compartir uns 

valors comuns que ajudin a conviure en una mateixa comunitat. També promou l'ús de la 

llengua catalana com a eix vertebrador d'un projecte educatiu plurilingüe, en el marc del 
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respecte a la diversitat lingüística i cultural, com un element de cohesió i igualtat 

d'oportunitats. 

 

3.2. ELS CRITERIS PER A L’ENSENYAMENT I L’APRENENTATGE DE LES 

LLENGÜES, TANT LES CURRICULARS COM LES NO CURRICULARS, EN 

ELS ESPAIS D'EDUCACIÓ FORMAL I NO FORMAL, I ELS USOS 

LINGÜÍSTICS EN EL CENTRE. 
 

3.2.1. L’APRENENTATGE/ENSENYAMENT DE LA LLENGUA CATALANA 

Llengua Oral  

Cal un bon domini de l’expressió oral per tal d’estar preparats per entendre i exposar de 

forma raonada i coherent els missatges comunicatius i les opinions. Això implica aprendre a 

escoltar, a dialogar, a raonar i a respectar els torns de paraules i les intervencions dels 

diversos interlocutors. 

Es prioritza l’aprenentatge i l’ús dels diversos registres de la llengua oral, tot i que incideix 

de manera específica en la llengua estàndard. 

L’objectiu final és que l’alumnat assoleixi la competència comunicativa i tingui un bon 

coneixement de la llengua i la utilitzi en els diversos àmbits i registres. 

Llengua Escrita 

El català, com a llengua vehicular, ha d'ésser la llengua emprada en l’escriptura de 

qualssevol tipus de documents, tant dins de l'aula com fora. Cal vetllar (el professorat de 

forma particular i l'equip docent de forma general) per tal que la llengua en què s'escriuen 

els exàmens i els treballs de classe sigui el català, a excepció òbviament de les matèries de 

llengua castellana i llengua estrangera. Aquest punt afecta també tots els documents i 

comunicats emesos des del centre educatiu. 

El centre potenciarà i impulsarà les estratègies de lectura a través del Pla Lector, Lectogrup 

i Biblioteca (Primària) i Competència Comunicativa i Lectogrup (ESO) que augmentin la 

competència comunicativa lingüística i de desenvolupament de l’hàbit lector dels alumnes i 

que tenen com a objectiu final la millora del seu èxit escolar. En aquest sentit, des de totes 

les matèries s’ha de dedicar temps a la lectura i comprensió com a factor bàsic per al 

desenvolupament de les competències bàsiques i per l’adquisició dels objectius educatius 

de l’etapa secundària. 

El centre ha d’expedir la documentació acadèmica en català, sens perjudici del que 

estableix la Llei de política lingüística. Així mateix, tots els comunicats emesos des del 

centre es faran en català. La documentació acadèmica que hagi de tenir efectes en l’àmbit 

de l’Administració de l’Estat o en una comunitat autònoma de fora del domini lingüístic 

català, ha d’ésser bilingüe, en català i en castellà. 
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Relació Llengua Oral i Llengua Escrita 

Per aconseguir una seqüenciació lògica de les competències lingüístiques comunes, per 

evitar repeticions innecessàries i per assolir un major rendiment, és imprescindible una bona 

coordinació entre tot el professorat del centre, especialment en les quatre habilitats: lectura, 

escriptura, expressió oral i comprensió oral. En aquest sentit, també cal tenir en compte les 

diverses necessitats i habilitats de l’alumnat en cada moment.  

Així mateix, les activitats que es promouen des d’altres àmbits, com la biblioteca o la 

utilització de les TIC, són un bon suport per a la consecució dels objectius dels 

departaments didàctics de llengües. El professorat de llengua és el responsable bàsic per 

incentivar l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura (participació a concursos com Coca-Cola, 

entre d’altres), però la resta de professorat ha de col·laborar-hi de manera activa i constant. 

Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua 

La potenciació de l’ús del català ha de ser una constant en el centre, de manera que hi hagi 

un seguiment de la programació curricular i de l’avaluació. Els recursos que s’hi aplicaran 

són variats, i, a més de les diverses àrees, hi intervenen tots els elements de la comunitat 

educativa, així com activitats pròpies d’espais com la biblioteca, les activitats extraescolars, 

el Pla Educatiu d’Entorn... 

L'equip directiu haurà de designar un grup de persones per treballar conjuntament per fer un 

seguiment adequat de totes les accions que el centre durà a terme per tal de potenciar el 

català i ha de potenciar plans impulsors que augmentin la competència comunicativa 

lingüística, amb la col·laboració de tot el claustre de professors. 

Avaluació del coneixement de la llengua 

L'avaluació forma part del procés d'ensenyament-aprenentatge. L'avaluació permet mesurar 

el grau d'assoliment dels objectius plantejats i alhora serveix per responsabilitzar l'alumnat 

del seu propi aprenentatge. Des dels departaments lingüístics s'estableixen indicadors i 

mecanismes de seguiment, que inclouen l'ús de la llengua, per coordinar l'aplicació dels 

criteris d'avaluació al llarg dels cursos. Els resultats de l'avaluació són un element important 

a l'hora de decidir l'organització del currículum i l'atenció personalitzada a l'alumnat. Cal que 

el conjunt d’actuacions compti amb indicadors i mecanismes de seguiment, i que es valorin 

també les proves i els indicadors d’avaluació externa, per tal d’aplicar de manera coordinada 

els criteris i mesures de millora que es creguin convenient, a nivell de centre. 

Material didàctics 

Correspon al centre, i més concretament a cada departament, l’elecció dels llibres de text i 

d’altres materials didàctics d’acord amb la legislació vigent. En el cas de l’atenció de la 

diversitat i també les adaptacions curriculars i lingüístiques, es tindran en compte els 

suggeriments i assessoraments del departament d’orientació psicopedagògica (DOP) del 

centre. 

Els llibres de text i materials escollits, excepte els de llengua castellana i literatura i els de 

llengües estrangeres, han de ser normalment en català. Tanmateix, el centre destina la 

sisena hora a l’aprenentatge de les ciències mitjançant la llengua estrangera, a primària. És 

per aquest motiu, que els llibres emprats en aquesta matèria són en llengua anglesa.  
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Informació multimèdia 

El desenvolupament de les TIC incideix en l’ús de la llengua com a vehicle de comunicació i 

de convivència, per això al centre es vetllarà per tal que en totes les eines i programes 

informàtics i elements multimèdia incorporats al funcionament quotidià de l’Institut 

(programes, iPads, gestió de notes...) s’utilitzi, sempre que sigui possible, el català. 

Usos lingüístics 

La dimensió plurilingüe i intercultural del currículum necessita un treball explícit en els usos 

lingüístics de l’alumnat, per això cal plantejar continguts relacionats amb els usos socials en 

un context multilingüe, com és el cas de Catalunya. En aquest sentit, el professorat de 

llengua hi incideix explícitament, però també s’incentiva la col·laboració i la implicació de les 

altres àrees i, de manera més concreta, dels equips docents. 

Diversitat lingüística del centre i de la societat en el currículum 

El respecte a la diversitat lingüística és un ítem que ha de regir els valors lingüístics. Per 

això, el coneixement de la llengua vehicular i, progressivament, de la llengua castellana, per 

part dels alumnes que tenen com a llengua familiar una de diferent a les esmentades, 

afavoreix la realització d’activitats relacionades amb el currículum. Es tracta de fomentar el 

respecte per la diversitat lingüística i el desig d’aprendre altres llengües i conèixer altres 

cultures. Cal formar parlants plurilingües, conscients que l’assoliment d’aquesta 

competència intercultural els permetrà tenir un ventall més ampli d’oportunitats. 

Català i llengües d’origen 

En l’aprenentatge de la llengua catalana és molt important el reconeixement i la valoració de 

la llengua d’origen de l’alumnat. Els equips docents i tutors disposen d’informació sobre les 

diverses llengües familiars presents a l’aula i treballen per la interdependència lingüística i 

l’assoliment de les competències comunes. Cal incentivar que millori l’aprenentatge de tot 

l’alumnat realitzant activitats en què la diversitat lingüística sigui tinguda en compte. És 

funció de tot l’equip docent que s’articulin els ensenyaments d’àmbit plurilingüe i intercultural 

en les diferents llengües d’aprenentatge, en les matèries curriculars i en el conjunt 

d’activitats escolars.  

3.2.2. L’APRENENTATGE/ENSENYAMENT DE LA LLENGUA CASTELLANA 

Llengua oral 

El currículum de l’àrea de llengua té com a objectiu l’aprenentatge bàsic de la variant 

estàndard de la llengua castellana, però també la incorporació progressiva de les variants i 

els registres que presenta. Hi ha un treball habitual de la llengua oral mitjançant diverses 

modalitats de textos i activitats. Aquest treball ha de ser compartit per totes les matèries i 

per tots els àmbits d’aprenentatge.  

Llengua escrita 

Les activitats de la llengua escrita han 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 del currículum i es planificaran activitats de lectura i 

escriptura que tinguin en compte les necessitats comunicatives i acadèmiques que presenta 

l’alumnat en els diversos nivells.  
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3.2.3. L’APRENENTATGE/ENSENYAMENT DE LA LLENGUA ESTRANGERA 

Llengua oral 

Des d’Educació Infantil es fomenta la comunicació oral a l’aula mitjançant activitats orals, 

com per exemple, les rutines diàries (dies de la setmana, mesos, temps, preguntes i 

descripció d’un mateix). A més, s’insisteix en què els alumnes s’adrecin als mestres en 

llengua estrangera. 

A més a més, fins a la secundària es realitzen altres matèries en anglès (Arts&Crafts, 

Physical Education, Science, taules d’experimentació i Robòtics). A secundària es fomenta 

la llengua oral per mitjà d'exposicions orals. 

Llengua escrita 

Les activitats de la llengua escrita han 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 del currículum i es planificaran activitats de lectura i 

escriptura que tinguin en compte les necessitats comunicatives i acadèmiques que presenta 

l’alumnat en els diversos nivells.  

3.2.4. COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN L’ÀMBIT LINGÜÍSTIC 
Els nois i noies en acabar l’ensenyament secundari han d’aconseguir: 

a) dominar el català, llengua vehicular, de cohesió i d’aprenentatge  

b) dominar l’ús del castellà. 

c) conèixer una o dues llengües estrangeres per tal d’esdevenir usuaris i aprenents 

capaços de comunicar-se i accedir al coneixement en un entorn plurilingüe i 

pluricultural. 

d) han de comprendre missatges escrits i establir relacions entre llengües romàniques; i 

finalment han de tenir una actitud oberta, respectar les llengües i cultures presents 

en l’entorn on viuen i interessar-s’hi, i també ho han de fer respecte d’altres de més 

llunyanes, de les quals poden aprendre i enriquir-se personalment. 

 

Resultats Competències bàsiques a nivell global (4t ESO) Curs 2019-2020 

Llengua Catalana 

En competència lingüística de llengua catalana s'avalua la capacitat de comprendre 

diferents tipus de textos, d'interpretar-los i de valorar-los. També s'avalua la capacitat 

d'expressar-se per escrit amb idees clares i amb correcció lingüística. El nostre alumnat es 

situa al nivell mitjà-alt. 
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Llengua castellana 

En competència lingüística de llengua castellana s'avalua la capacitat de comprendre 

diferents tipus de textos, d'interpretar-los i de valorar-los. També s'avalua la capacitat 

d'expressar-se per escrit amb idees clares i amb correcció lingüística. El nostre alumnat es 

situa al nivell mitjà-alt. 

 

 
 

 

Llengua estrangera 

En competència lingüística de llengua anglesa s'avalua la capacitat d'entendre diferents 

tipus de textos, orals i escrits, en llengua estrangera. També s'avalua la capacitat 

d'expressar-se per escrit emprant una llengua estrangera. El nostre alumnat es situa al 

nivell mitjà-alt. 
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Correspon als diferents departaments de llengües la concreció de les competències 

bàsiques de l’àmbit lingüístic, així com la definició sistemàtica dels objectius i continguts per 

nivells o cicles, tenint en compte les orientacions sobre el desplegament de les 

competències bàsiques que dona el Departament d’Ensenyament. Així mateix, han 

d’assegurar al llarg de tot l’ensenyament secundari la continuïtat i la coherència, així com 

també de les estratègies metodològiques que es portin a terme per aconseguir-ho, tenint en 

compte les orientacions que puguin aportar els diferents equips docents o el claustre en 

qüestions de coordinació i consens sobre principis metodològics, sota la supervisió de 

l’equip directiu. 

La llengua en les diverses àrees. 

És imprescindible un seguiment d’abast general, des de totes les àrees i en tots els nivells, 

per tal que s’assoleixi la competència lingüística. Per tant, tot el professorat ha de ser 

conscient de la necessitat del desenvolupament i de l’assoliment de les competències 

comunicatives i lingüístiques de l’alumnat i ha de col·laborar-hi positivament per tal que es 

puguin aconseguir. La llengua oral i la llengua escrita tenen una relació recíproca, per això 

cal incentivar actuacions en què ambdues habilitats es complementin, sobretot des de l’àrea 

de llengua, però també des d’altres àrees. En l’àmbit oral, és important la realització de 

lectures en veu alta, de poesia, de dramatitzacions, de representacions teatrals (com a 

activitat extraescolar, per Sant Jordi, altres festes), de debats a partir d’una lectura 

seleccionada prèviament... de forma que es fomenta la participació de l’alumnat en l’ús de 

les llengües des de qualsevol àrea. En l’àmbit escrit, cal exigir al màxim la correcció 

ortogràfica, lèxica i gramatical dels treballs de l’alumnat, en funció del seu nivell i de les 

seves característiques personals.  

Coordinació dels equips docents en matèria lingüística 

L’equip docent de cada curs i/o classe ha d’elaborar orientacions i pautes que, a través de la 

valoració contínua i adequada de l’alumnat, doni resposta a les possibles problemàtiques 

que hi pugui haver (també a nivell lingüístic) i que garanteixi el traspàs d’informació adequat 

sobre els protocols o valors que cal transmetre i treballar. Tot i que es vetlla perquè 

l’alumnat assoleixi un nivell adient en l’expressió i la comprensió de la llengua catalana, de 

vegades el seu ús cedeix el terreny a altres llengües, especialment el castellà. 

Partint del criteri incentivat des del Departament que “qualsevol professor és professor de 

llengua” (si més no en termes relatius), cal incidir en la necessitat que, des de qualsevol 

àrea i amb els materials didàctics i d’avaluació corresponents, l’expressió oral i escrita es 

produeixi en català, motiu pel qual l’equip docent ha de vetllar per la bona selecció i el bon 

ús de les metodologies emprades, i per la correcta transmissió d’informació. 

3.2.5. ACOLLIDA D’ALUMNAT NOUVINGUT I ENSENYAMENT INICIAL DE LA 

LLENGUA VEHICULAR 
Cada assessora DOP facilita el material necessari per fer la immersió lingüística necessària 

per a cada alumne nouvingut. 

Alumnat nouvingut 

El centre ha d’aportar els mecanismes necessaris per tal que l’alumnat que s’incorpora 

tardanament al sistema educatiu, i que no coneix cap de les dues llengües oficials, les 
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aprengui de manera equitativa. En una primera fase, cal assegurar un nivell bàsic de 

llengua catalana de l’alumnat nouvingut. L’alumnat nouvingut que no té coneixements de 

llengua castellana, en integrar-se a l’aula ordinària, rebrà una atenció curricular 

individualitzada per tal de poder aconseguir que en acabar l’ensenyament secundari pugui 

haver assolit els coneixements bàsics d’ambdues llengües oficials.  

 

 

ACTUACIONS QUE ES PORTEN A TERME AMB L’ALUMNAT  NOUVINGUT: 

 

INCORPORACIÓ A L’AULA 

El tutor/a es responsabilitza d’organitzar la classe. Si és el cas, informa i prepara els 

companys i les companyes elegits per a portar endavant qualsevol mesura 

d’acompanyament. A més, s’encarrega de recollir propostes que ajuden a la inclusió i al 

benestar del nou o nova alumna i posar-les en comú. Altrament, presenta el nou alumne o 

alumna a la resta del grup i descobreix intel·ligències, habilitats i interessos. 

 

AVALUACIÓ INICIAL 

En el cas que sigui necessari, el tutor/a és assessorat per l’equip del DOP, qui s’encarrega 

d’informar-se de l’històric curricular de l’alumne/a per mitjà d’una entrevista tant a l’alumne/a 

(depenent de l’edat) com a la família. A més, s’aplica la prova o proves d’avaluació per 

saber el seu nivell curricular i la seva competència lingüística. Per últim, si s’escau s’elabora 

l'informe per la família i el tutor/a. 

 

DETERMINACIÓ DE NECESSITATS 

Una vegada realitzada l’avaluació inicial, si es troben dificultats es proposen els suports i les 

ajudes pertinents elaborades pel tutor i el DOP conjuntament. A més, s’informa al claustre 

de les necessitats de l’alumne i es posen en pràctica els nous suports. 

 

Tipus de suports: 

 

● Facilitar la incorporació de l’alumnat al sistema educatiu proporcionant-li els 
instruments lingüístics bàsics per poder seguir les classes (per exemple un dossier 
amb el vocabulari bàsic). 

● Desenvolupar actituds positives vers el català. 
● Oferir ajuda personalitzada perquè pugui comprendre i abordar continguts que es 

treballen a l’aula. 
● Facilitar ajudes durant les activitats per tal de centrar l’atenció, aclarir conceptes, 

guiar la tasca, etc. 
● Revisar, reflexionar i reforçar activitats de classe. 

 

COORDINACIÓ AMB L’ENTORN ESCOLAR 

Per tal d’integrar a l’alumne de manera participativa a l’escola, el tutor/a s’encarrega 

d’animar-lo i d’informar-lo sobre les diferents activitats escolars de caràcter no obligatori. 
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PLANIFICACIÓ DEL SEGUIMENT 

Tant a les reunions de cicle com a les juntes d’avaluació, es va fent el seguiment de 

l’alumnat nouvingut i es modifica la seva adaptació segons la seva evolució. 

 

FINALITZACIÓ DEL PROCÉS D’ACOLLIDA 

Es donarà per finalitzat el procés d’acollida quan l’alumne/a ha desenvolupat les 

competències i les habilitats bàsiques (lingüístics i psicosocials) que li han de permetre estar 

en disposició d’assolir l’objectiu de participar plenament en la vida del centre. 

 

S’està elaborant el protocol de l’alumnat nouvingut. 

3.2.6. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
El Departament d’Orientació Psicopedagògic (DOP) és l’encarregat d’assessorar als tutors i 

diferents professionals sobre els criteris i les prioritats per a l'atenció a la diversitat dels 

alumnes; organitzar, ajustar i fer el seguiment de l'aplicació dels recursos de què disposa el 

centre i de les mesures adoptades; fer el seguiment de l'evolució dels alumnes amb 

necessitats educatives especials i específiques i elaborar les propostes, si escau, dels plans 

individualitzats, tenint en compte les consideracions i valoracions dels professors, els equips 

docents, els departaments didàctics i el claustre de professors.  

En aquesta atenció a la diversitat, s’atendran especialment les necessitats lingüístiques de 

l’alumnat i es potenciarà el desenvolupament de la comprensió oral i lectora i de l’expressió 

oral i escrita. Per fer això, es comptarà amb el suport del professorat d’atenció a la diversitat 

d’acord amb l’assignació que tingui el centre,  les adaptacions curriculars individualitzades o 

els plans individuals, els suggeriments i la coordinació dels equips docents i l’actuació dels 

serveis externs educatius tals com EAP, CREDA, CSMIJ, CDIAP, Serveis Socials, Centres 

de Psicologia privats, etc. 

3.3. ELS ASPECTES D'ORGANITZACIÓ I DE GESTIÓ QUE TINGUIN 

REPERCUSSIONS METODOLÒGIQUES I LINGÜÍSTIQUES. 

Des del centre s’han impulsat una sèrie d’aspectes que ajuden l’alumnat a adquirir les 

llengües oficials i les segones llengües, entre els quals destaquem: 

Educació Infantil i Primària: 

● Hi ha dues mestres a l’etapa d’educació infantil a l’àrea llengua estrangera. 

● Tant a Educació Infantil com a Primària, els alumnes disposen d’una biblioteca 

d’aula, que té com a objectiu inculcar l’interès i el gust per la lectura (tant en català 

(infantil), en castellà com en anglès. 

● A les programacions de català i castellà (a Infantil i Primària) s’inclouen activitats 

lúdiques del Pla Lector. 

● Des del projecte Let’s Go es potencia l’ús de la llengua estrangera (Science, English 

Day, Arts & Crafts, Physical Education…). 

● Referent a la lectura, es porta a terme el projecte de LectoAmics, per tal d’incentivar 

la lectura i promoure la cohesió entre diferents etapes. 

Educació Secundària: 



 

17 

● Es fan més grups reduïts i més desdoblaments dels mínims prescriptius per afavorir 

l'atenció a la diversitat i la pràctica de l'expressió oral en la llengua estrangera. 

● Es participa en diferents concursos literaris per estimular l'aprenentatge del català i 

el castellà i també per atendre la diversitat. 

● Es recomanen l’ús de correctors i diccionaris en línia des de les diferents àrees 

curriculars. 

● Es duen a terme el taller de competència comunicativa i de lectogrup. 

● A secundària, a l’àrea de llengua catalana es porta a terme una activitat anomenada: 

Llibre de motxilla, en la qual es fomenta el gust per la lectura. 

Val a dir que a causa de la situació actual de la pandèmia, alguns d’aquests 

aspectes organitzatius que ajuden a potenciar les llengües, van variant cada curs. 

4. CRITERIS METODOLÒGICS I ORGANITZATIUS PER A 

L’APRENENTATGE DE LES LLENGÜES 

4.1. DETERMINAR ELS PLANTEJAMENTS SOBRE L’ADQUISICIÓ DEL 

LLENGUATGE, LA DIDÀCTICA DE LES LLENGÜES I LA GESTIÓ 

COORDINADA DE LES LLENGÜES AMB L’OBJECTIU DE FACILITAR EL 

TRACTAMENT CONJUNT DE LES ESTRUCTURES COMUNES, LA 

TRANSFERÈNCIA D’APRENENTATGES D’UNA LLENGUA A LES ALTRES I 

EL RECONEIXEMENT DE LA RIQUESA INDIVIDUAL I COL·LECTIVA 

DERIVADA DE LA DIVERSITAT LINGÜÍSTICA DE LA SOCIETAT. 

El Projecte Lingüístic inclou les accions escolars de dinamització lingüística i comunicativa 

per incrementar el domini i l’ús de la llengua catalana dels alumnes que no la tenen com a 

llengua habitual i explicitar els contextos d’ús per a la pràctica de les llengües estrangeres, 

buscant àmbits i espais d’interacció presencials i virtual en cas de la llengua estrangera.  

D’altra banda, el Projecte Lingüístic també trasllada als professionals encarregats de la 

gestió d’activitats no docents (activitats extraescolars i les accions d’entorn) la informació 

sobre els usos lingüístics de l’escola. Aquestes activitats faciliten i promouen l’ús de les 

llengües en situacions reals d’aprenentatge i proporcionen un increment significatiu del 

temps d’exposició a aquestes llengües per a la qual cosa tenen un alt valor educatiu, 

motiven els alumnes i afavoreixen la millora de la seva competència comunicativa.  

Les actuacions que el centre Regina Carmeli du a terme per poder assolir aquestes fites 

són:  

● Dins del projecte Logos, la comissió Pla Lector va iniciar un procés de reflexió per 

establir una programació conjunta i interdepartamental. Amb aquest objectiu, es fan 

reunions periòdiques per acordar continguts de manera coordinada.  

● Reunions amb l’equip directiu i el coordinador del DOP per establir les línies 

generals dels criteris i d’organització.  

● Exposicions orals en la programació d’algunes matèries. 

● Utilització de les TIC en l’aprenentatge de les llengües (GLIFING). 
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● La incorporació de les tecnologies de l'informació i la comunicació al sistema 

educatiu al Regina Carmeli s’està incorporant de manera progressiva. La llengua 

catalana és la d’ús principal del programari i dels suports digitals que produeix el 

centre, a més de les publicacions i xarxes socials: Blogs, pàgina web de l’escola, 

Alexia, l’App del regina Carmeli, les circulars, Instagram i Moodle (a Secundària i 

Cicles Formatius). 

● Establiment de desdoblaments de llengua per garantir una organització flexible de 

l’alumnat per afavorir aprenentatges més personalitzats a la llengua estrangera (Des 

de Educació Infantil a Secundària) i a la biblioteca d’algun curs de primària. 

● Optativa d’alemany a Secundària amb grups reduïts. 

A través de l’aprenentatge d’una segona llengua estrangera es pretén que l’alumne 

adquireixi els coneixements i les competències necessaris per a poder desenvolupar-se en 

una societat cada vegada més diversa i plurilingüe. 

D’altra banda per a optimitzar els aprenentatges de la llengua alemanya, s’ha de tenir en 

compte que l’alumnat ja té uns coneixements lingüístics generals i una competència 

comunicativa degut a l’aprenentatge formal i l´ús social d’almenys tres llegües: català, 

castellà i anglès. 

L’alumnat començarà amb l’estudi de la llengua alemanya a 1r d’ ESO i continuarà essent 

l’optativa cursada fins a finalitzar els seus estudis de Secundària, excepte per aquells 

alumnes que demostrin poca capacitat a l’hora d’adquirir la nova llengua. 

● Taller de competència comunicativa i Lectogrup a Secundària 

Les hores de llengua catalana s’amplien amb una hora més a la setmana en l’etapa de 

secundària. Aquestes hores de taller es dediquen a millorar la competència comunicativa 

escrita i oral (tercer d’ESO) i també a treballar la comprensió lectora per mitjà del taller de 

Lectogrup als cursos de 1r i 2n d’ESO. 

El procés d’aprenentatge de l’expressió escrita és, sovint, un procés inconscient, en què els 

alumnes milloren sense adonar-se’n. Però, perquè aquesta millora es produeixi, cal que, 

des del professorat, estimulem i encaminem aquest procés, amb exercicis que els impulsin 

a practicar l’expressió de maneres diferents. És per aquest motiu que es dedica una hora de 

taller a la setmana, a tercer es porten a terme activitats que estimulen l'aprenentatge de 

l'expressió escrita. 

La competència comunicativa en expressió oral es treballa per tal d’ajudar als alumnes a 

millorar a expressar-se i ensenyar estratègies que els ajudin en exposicions i defenses 

orals.  

● Let’s communicate 

Let’s communicate és un projecte dissenyat per a l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria 

que pretén impulsar l’aprenentatge de la llengua anglesa mitjançant la comunicació. 

Concretament, Let’s communicate és un projecte temàtic per desenvolupar estratègies de 

comunicació activa de l’aprenentatge de la llengua estrangera. 
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L’objectiu és que els alumnes desenvolupin veritables estratègies de comunicació real i 

significativa. Ho farem a través de textos comunicatius (tant orals com escrits) que siguin 

veritablement significatius per als alumnes, vehiculats tots ells en la llengua estrangera, i 

amb el suport dels aprenentatges provinents de l’àrea de música, d’educació visual i 

plàstica, ciències socials i ciències naturals. 

Tanmateix, Let’s communicate és un projecte amb un marcat caràcter interdisciplinari, que 

no només procura millorar la competència comunicativa dels nostres alumnes, sinó també 

altres competències igualment importants com ara la competència artística i cultural, i les 

competències d’aprendre a aprendre i d’autonomia i iniciativa personal. 

● Taller de biblioteca a primària 

Per mitjà de la biblioteca d’aula es promou que els alumnes experimentin el gust per la 

lectura i augmentin el seu vocabulari i siguin més competents en la comprensió lectora. 

● English Day 

A les etapes d’Educació Infantil i Primària participen en un dia ple d’activitats en anglès i en 

el qual aprenem habilitats comunicatives i guanyen confiança en la utilització de la llengua 

estrangera. 

● Sant Jordi 

Es plantegen diferents activitats segons la temàtica triada en aquesta jornada. Les activitats 

inclouen tots els cursos.  (des de EI3 fins a 4t ESO). 

● LectoAmics 

L’objectiu d’aquest projecte és fomentar el gust per la lectura vinculant el fet lector a una 

activitat internivell entre iguals i vinculant l’activitat a l’àrea de llengua. L’activitat 

d’apadrinament es durà a terme entre els cursos de EI5 i primer (fillols) i 5è i 6è (padrins). 

D’aquesta manera, els cursos on s’inicia la lectoescriptura seran apadrinats pels cursos on 

els alumnes són més competents a nivell lector.  

● Participació a: Premi Coca-cola a la Primària i a l'ESO 

Es participa en diversos concursos i en diferents nivells educatius per tal d’afavorir la 

competència literària i el gust per la lectura i l’escriptura.  

● Exàmens oficials de llengües estrangeres 

A 4t d’ESO se’ls assessora i se’ls prepara per superar les proves oficials de reconeixement 

del nivell de llengua anglesa nivells B1 i B1+. 

● Estades a l’estranger 

Els alumnes de l’ESO poden participar d’estades a l’estranger als estius per millorar el seu 

nivell d’anglès. 

Així doncs, l’aposta que l’escola fa per consolidar el coneixement, aprenentatge i ús de les 

llengües és clara i ben definidora del nostre projecte educatiu de centre amb una 
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implementació cada vegada més gran de les actuacions que, en un món tan canviant i 

europeista, tecnològic com el nostre puguin afavorir les sortides acadèmiques i laborals del 

nostre alumnat.  

4.2. EXPLICITAR ELS MECANISMES QUE HAN DE GARANTIR LA COORDINACIÓ 

DE LES ÀREES DE LLENGUA I LES ESTRATÈGIES QUE HAN DE 

PERMETRE INCREMENTAR EL GRAU D’EXPOSICIÓ DELS ALUMNES A LES 

LLENGÜES A TRAVÉS DE L’ENSENYAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES I 

CONTINGUTS D’ÀREES O MATÈRIES NO LINGÜÍSTIQUES (AICLE), I FENT 

EXPLÍCITS ELS CRITERIS QUE HO JUSTIFIQUIN. 
 

All nostre centre s’ha realitzat durant el curs 2020-2021 una formació per al professorat 

relacionada amb l’aprenentatge basat en projectes (ABP) que integren diverses àrees de 

coneixement.  

 

L’objectiu d’aquesta formació és d’aquí un cert temps, implantar el treball per projecte 

només en algunes franges horàries o algunes setmanes durant el curs escolar, segons 

l’etapa educativa. 

 

Aquest tipus de metodologia afavoreix l’aprenentatge no memorístic i la motivació, implicant 

molt més a l’alumne, utilitzant el professor com un guia que ajudi i orienti. Per tant, aquest 

model afavorirà que les llengües es treballin de manera conjunta amb altres àrees.  

 

Pel que fa a la llengua anglesa, portem a terme la metodologia Aicle (Aprenentatge Integrat 

de Continguts i Llengües Estrangeres) la qual fa referència a qualsevol activitat en què 

s’utilitza una llengua estrangera per ensenyar una o diverses parts d’una matèria no 

lingüística amb un doble objectiu: aprendre els continguts i simultàniament la llengua 

estrangera. 

D’aquesta manera, incrementen les hores d’exposició a l’idioma i fins i tot millora la 

motivació i relació dels alumnes amb aquest ja que, el que es treballa pròpiament a la 

matèria de la llengua pren tot el seu sentit quan s’utilitza en un entorn significatiu i real de la 

comunicació.  

Actualment, amb aquest tipus de metodologia es treballen dues assignatures Ciències 

Naturals a  primària (Science) i a Educació Física a secundària (Let’s play together). 
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4.3. DESCRIURE LES ESTRATÈGIES EDUCATIVES D'IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA 

QUE S’HAN D’APLICAR PER ASSEGURAR L'ÚS INTENSIU DE LA LLENGUA 

CATALANA COM A LLENGUA VEHICULAR D'ENSENYAMENT I 

APRENENTATGE I PER GARANTIR QUE ELS ALUMNES DE CENTRES ON 

EL CATALÀ NO ÉS LA LLENGUA MAJORITÀRIA DISPOSIN, DE MANERA 

SISTEMÀTICA, DE LES AJUDES NECESSÀRIES PER PODER ACCEDIR A 

L’APRENENTATGE. 

No hi ha cap pla d’immersió lingüística específic en el centre però es duen a terme diverses 

activitats per fomentar aquesta immersió: 

Es duen a terme diverses matèries curriculars en català en tota la Primària i l’ESO (totes 

exceptuant el castellà i l’anglès). 

● Les hores de llengua catalana s’amplien amb una hora més a la setmana en l’etapa 
de secundària. Aquestes hores de taller es dediquen a millorar la comprensió lectora 
(a 1r i 2n d’ESO), la competència comunicativa escrita i oral (a tercer d’ESO).  
 

● La competència comunicativa en expressió oral es treballa per tal d’ajudar als 
alumnes a millorar a expressar-se i ensenyar estratègies que els ajudin en 
exposicions i defenses orals. 

● Una altra estratègia que es realitza al centre és fomentar la llengua catalana com a 
llengua vehicular entre els alumnes i els mestres. 

4.4. DESCRIURE LES ACCIONS QUE ES DURAN A TERME PER GARANTIR EL 

MATEIX GRAU DE COMPETÈNCIA EDUCATIVA EN CATALÀ I EN CASTELLÀ 

AL FINAL DE L’EDUCACIÓ OBLIGATÒRIA I LES ESTRATÈGIES EDUCATIVES 

QUE GARANTIRAN L’APRENENTATGE DE LA LLENGUA CASTELLANA. 
 

Ser plurilingüe no vol dir dominar totalment un gran nombre de llengües, sinó adquirir 

l’habilitat d’utilitzar més d’una varietat lingüística amb diferents graus de coneixement i per a 

diferents propòsits.  

 

Com ja hem dit anteriorment, els alumnes del nostre centre utilitzen el castellà com a 

llengua vehicular a casa seva, per tant a l’escola s’utilitza com a llengua vehicular el català. 

D’aquesta manera s’intenta equiparar i aconseguir que els alumnes que acabin l’educació 

obligatòria adquireixin les competències bàsiques de la seva edat en llengua catalana.  

 

Aquesta no és l’única opció que es pren, ja que l’idioma utilitzat a l’etapa d’infantil és 

exclusivament el català i a les etapes de primària i secundària s’amplien les hores de 

llengua catalana mitjançant tallers a la sisena hora, com per exemple oratòria, competència 

comunicativa, biblioteca, fem de científics, competència lingüística... 
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4.5. DETERMINAR ELS ESCENARIS I ESPAIS D’APRENENTATGE ADREÇATS A 

PROMOURE I FACILITAR CONTEXTOS AUTÈNTICS D’ÚS DE LES 

LLENGÜES, QUE POTENCIÏN EL TREBALL COOPERATIU I QUE 

INTENSIFIQUIN LA PRODUCCIÓ ORAL I ESCRITA DELS ALUMNES. 
 

Tal i com s’ha esmentat al llarg del document, al Regina Carmeli es promouen  diferents 

espais per facilitar l'ús de les llengües i el treball cooperatiu. Aquests escenaris són: 

 

● English Day (infantil i primària). 
● Padrins i Fillols (infantil i primària). 
● Atenció a la diversitat (infantil i primària). 
● Programa Glifing (infantil i primària). 
● Tallers (intantil, primària i secundària). 

 

4.6. ESPAIS PREVISTOS PER A LA COORDINACIÓ ENTRE EL PROFESSORAT 

PER TAL D’AFAVORIR LA REFLEXIÓ DOCENT I CONSENSUAR ELS 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE. 
 

A totes les etapes educatives del centre es realitzen reunions de cicle i claustres on es 

posen en comú tots els projectes que es duran a terme i crear un espai de reflexió per tal 

que el professorat treballi en la mateixa direcció. 

4.7. ESTRATÈGIES D’AVALUACIÓ QUE PERMETIN FER EL SEGUIMENT DE LA 

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA DE L’ALUMNAT. 
 

Pel que fa a la dimensió de comunicació oral, s’avalua de diferent manera segons l’etapa 

educativa. A infantil, l’avaluació és a través de l’observació directa de l’alumne, fixant-nos en 

la capacitat per evocar i relatar fets, per expressar idees, desigs i sentiments. A l’etapa de 

Primària i d’ESO es pot utilitzar com a recurs les exposicions orals, lectura de diàlegs, 

justificació d’idees.. 

 

La dimensió de comunicació escrita es treballa a partir de Primària i es pot avaluar amb 

diferents activitats de producció de textos.  

 

Pel que fa a la dimensió de comprensió lectora, des del Departament d’Orientació 

Psicopedagògica (DOP) es passen trimestralment a l’etapa d’Infantil i Primària les proves 

ACL i PACBAL per seguir l’evolució d’aquest aprenentatge en cada alumne. D’aquesta 

manera ens assegurem que tots els alumnes assoleixen les competències d’aquesta 

dimensió i identificar els alumnes que no ho estiguin fent.  

 

Totes aquestes dimensions i competències es treballen de manera concreta en les àrees de 

llengua, però també es treballen de manera paral·lela en altres assignatures.  
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5. RECURSOS I ACCIONS COMPLEMENTÀRIES 

Per assolir els objectius proposats, a banda de les accions esmentades, es disposen d’una 

sèrie de recursos i accions que complementen les actuacions descrites.  

5.1. ACCIONS COMPLEMENTÀRIES  

El nostre centre participa, com ja s’ha explicat, en el Projecte Erasmus+ i també participa a 

diversos projectes Etwinning:  

- Cicle superior educació primària. 

- Primer cicle d’educació secundària 

- 3r ESO: Projecte “Let’s play together”. 

- Cicle Formatiu Grau Mitjà Auxiliar Gestió Administrativa: “Projecte etwinning”. 

5.1.1. PROJECTE ERASMUS+  

El centre està adherit al programa Erasmus+. Aquest programa afavoreix la mobilitat 

d’estudiants i professorat entre diferents països de la Unió Europea per tal de fomentar 

l’educació integral de l'alumnat i projectes cooperatius entre diferents centres educatius, a 

més de la millora del coneixement de les llengües dels estats membres.  

5.1.2. MOBILITAT I INTERCANVI AMB ALTRES CENTRES:  

Dins del programa Erasmus+ i el projecte “Let’s play together” uns quants alumnes han fet 

durant el curs 2019-2020 una mobilitat d’una setmana a la República Txeca i està pendent 

de fer-se la mobilitat a Lituània i Bulgària i de rebre alumnes d’altres regions. 

 

6. COMUNICACIÓ INTERNA I RELACIÓ AMB L’ENTORN 

6.1. LLENGUA DEL CENTRE 
El centre segueix des de l’inici el criteri que la retolació, els cartells i la informació en general 

s’han de fer en català, de manera que esdevinguin un referent de l’ús de la llengua. Aquest 

acord és respectat per tothom (la qual cosa no és obstacle perquè, segons l’activitat, hi hagi 

algun tipus de cartell o comunicat en alguna altra llengua).  

6.2. DOCUMENTS DE CENTRE 
Els documents de centre (PAT, NOFC, PEC, PLC), amb els continguts i referents de la 

llengua catalana, seran revisats i actualitzats periòdicament per l’equip directiu. Aquests 

documents han de ser presentats al claustre per tal de fer-ne la difusió necessària. Després 

que el consell escolar els aprovi, seran publicats en la intranet del centre, a l’apartat de 

gestió de documentació, i a la pàgina web del centre. Cal insistir en la importància que el 
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conjunt de la comunitat educativa els conegui, ja que és la manera més efectiva perquè la 

llengua catalana impregni la vida del centre. 

6.3. LLENGUA DE RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES 
Per normativa, la llengua que s’utilitza en les comunicacions amb les famílies és la catalana. 

Però si es dóna el cas que la família té dificultats per entendre-la es pot emprar una altra 

llengua que li faciliti la comprensió del missatge. L’acollida de les famílies nouvingudes 

passa per una bona comunicació, la qual cosa ha de facilitar la integració a la comunitat 

educativa. 

6.4. ESTRATÈGIES I ACCIONS PREVISTES PER GARANTIR UNA ATENCIÓ 

PERSONALITZADA A LES FAMÍLIES QUE HO REQUEREIXIN. 
 

La comunicació amb les famílies sempre es realitza en català però en cas de ser necessari i 

que la familia entengui el missatge, es pot canviar d’idioma al castellà. En cas de no 

entendre cap de les dues llengües, les famílies són les que busquen un intèrpret per ajudar-

los. 

6.5. DETERMINAR LES LLENGÜES EMPRADES EN LES ACTIVITATS NO 

DOCENTS I ELS PROTOCOLS PER TRASLLADAR ALS PROFESSIONALS 

ENCARREGATS DE LA GESTIÓ D'AQUESTES ACTIVITATS (MENJADOR 

ESCOLAR, ACTIVITATS EXTRAESCOLARS, ETC.) ELS USOS LINGÜÍSTICS 

DE L'ESCOLA I EL SEU VALOR EDUCATIU. 
 

A les extraescolars i al menjador de l’escola cada monitor parla en la llengua que li és més 

còmoda. No existeix cap normativa d’ús d’una llengua en concret tot i que al menjador fan 

servir majoritàriament la llengua catalana. 

7. LA QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL DELS DOCENTS 
 

El repte principal del docent de qualsevol disciplina acadèmica és garantir que els alumnes 

assoleixin els objectius que prescriu el currículum mitjançant la metodologia més rigorosa, 

eficaç i motivadora possible. 

 

El projecte lingüístic ha especificat les accions orientades a garantir que el professorat 

tingui un bon domini de les llengües que imparteix i de les estratègies metodològiques que 

utilitza per garantir-ne l’aprenentatge a través de la planificació de la formació docent (de 

caràcter individual o en el marc de programes institucionals o projectes de centre), i els 

criteris per a la creació de llocs de treball específics amb perfil professional. 

Els tres perfils de l’àmbit lingüístic que els equips directius poden considerar, d’acord amb 

els objectius del seu projecte lingüístic són: 

● Lingüístic en llengua estrangera (Aprenentatge integrat de continguts i llengua 
estrangera: anglès i alemany). 
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● Lectura i biblioteca escolar. 

● Suport lingüístic. 

8. DIFUSIÓ DEL PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE 

Un cop descrits els objectius, les estratègies i actuacions que es porten a terme al centre, 

s’ha de compartir amb la comunitat educativa el Projecte Lingüístic, explicitat en el Projecte 

Educatiu. 
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