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INTRODUCCIÓ 

 

El nostre projecte lingüístic parteix de la realitat escolar on es troba el Col·legi Diocesà Sagrada 

Família, ubicat al barri de Sant Llàtzer de Tortosa, fora del casc urbà, dalt d’un turó i a pocs 

metres de la ciutat. En el Col·legi s’imparteix educació dels 0 als 18 anys: Llar d’Infants, Educació 

Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.  

Aquest document tracta de recollir tots aquells principis que són compartits per la comunitat 

educativa respecte a l’ús i el procés d’ensenyament i aprenentatge de les llengües als diferents 

àmbits de l’escola. Ha estat elaborat per una comissió representativa de tots els cicles de l’escola, 

i ha estat consensuat pel professorat del centre i aprovat pel Consell Escolar. Com a tal, és un 

instrument que vincula famílies, alumnat, professorat i personal del centre respecte a l’objectiu 

comú de fer efectiu l’aprenentatge de les diferents llengües al centre.   

Com a part del projecte educatiu, té una vigència llarga i tracta de recollir globalment tots els 

aspectes d’ús de les llengües del centre. Tanmateix, serà revisat periòdicament per tal de fer 

efectius els objectius de millora que seran recollits a la programació anual de centre i avaluats en 

la memòria anual. La direcció del centre vetllarà per la seva distribució i coneixement per part de 

tota la comunitat educativa.  
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1. CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC 

  

1.1 ALUMNAT  

 

La procedència del nostre alumnat varia en funció de l’etapa que cursa.   

A Educació Infantil la majoria dels alumnes procedeixen de la ciutat de Tortosa, i de famílies que 

tenen facilitat per poder portar els fills al centre.  

A Educació Primària el ventall s’estén a la resta de la ciutat, més llunyana del centre, i als pobles 

del voltant, sovint pertanyents a Tortosa. Es dóna una forta demanda en aquesta etapa de servei 

de menjador escolar, per necessitats dels pares. A Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat 

una part de l’alumnat nou que s’incorpora al centre procedeix de comarques veïnes (Montsià, 

Terra Alta, Ribera d’Ebre...). Els alumnes nascuts fora de Catalunya representen al voltant d’un 10 

% . 

La percepció de la realitat lingüística del centre indica clarament un predomini d’usos de la 

llengua catalana. Les darreres dades d’usos lingüístics del centre parteixen d’un una 

enquesta realitzada en el curs 2014-2015 a una mostra de 174 alumnes de primària i 

secundària. Les dades que se’n desprenen són les següents: 
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S’observa que el predomini de la llengua catalana com a llengua familiar s’incrementa a 

mesura que es demana quina és la llengua de relació social: passa de ser llengua única 

familiar en un 67,6% de casos a ser la llengua única del carrer en un 73,7 % de casos i llengua 

única de relació amb els companys d’escola en un 84,9% de casos.  

En el cas de llengües diferents del català i castellà, dels 179 enquestats 2 tenen com a 

llengua familiar el francès, 3 l’urdú, 1 el xinès i 1 el romanès.  
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1.2 ENTORN  

 

La llengua predominant de l’entorn en què es troba ubicat el Col·legi Diocesà Sagrada 

Família de Tortosa és la catalana. 

Les diferents dades sobre el coneixement de la llengua catalana en les Terres de l’Ebre 

mostren uns percentatges elevats pel que fa a l’ús i presència en tots els àmbits.  Així, 

segons els darrers estudis disponibles —de l’Enquesta d’usos lingüístics de la població 2013 

publicada per la Direcció General de Política Lingüística i l’IDESCAT el març de 2015—, les 

Terres de l’Ebre són l’àrea de Catalunya amb un percentatge més elevat de població que té 

el català com a llengua d’identificació (71,3%); com a  llengua habitual (73,8%) i com a 

llengua inicial (68,3%):  

 

El castellà, segons aquest estudi, és la llengua habitual del 14,8% de la 

 

 

gent de les Terres de l’Ebre i tenen altres llengües habituals el 4,9%. Cal dir que, malgrat que 

les Terres de l’Ebre són l’àmbit analitzat on el català és la llengua més predominat, s’observa 

un sensible descens del percentatge de població que s’identifica i fa servir la nostra llengua 

en comparació amb les dades obtingudes en enquestes anteriors.  

Pel que fa a la ciutat de Tortosa, les darreres dades lingüístiques disponibles  

són de l’any 2011:   

 

Tortosa. Població de 2 anys i més. Per coneixement del català. 2011  

 

Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. 
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Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques. 
 

    

L'entén  32.231  77.044  6.949.344 

El sap parlar  26.853  64.438  5.345.484 

El sap llegir  27.296  64.923  5.750.348 

El sap escriure 19.363  45.543  4.069.219 

No l'entén  1.204   2.568   356.728 

Total   33.436  79.612  7.306.072 

 

S’observa una lleu tendència a la baixa pel que fa a la comprensió i ús de la llengua catalana. 

El creixement de la població en els darrers anys a causa de la immigració és la raó principal  

d’aquest lleu descens: un 18,9% de la població de Tortosa és de nacionalitat estrangera, 

segons dades del Padró municipal d’habitants de 2014. Cal esperar que aquesta situació 

sigui conjuntural.  Malgrat tot, a Tortosa és fàcil sentir desenes de llengües diferents. Entre 

els xiquets i gent més jove d’origen estranger, el català és la llengua de relació social; en els 

adults és majoritàriament el castellà. 
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2. EL TRACTAMENT DE LES LLENGÜES 

 

La llengua és un vehicle de comunicació i de relació entre les persones, però també és un 
instrument bàsic d’accés als sabers culturals. Permet accedir a diferents maneres d’entendre 
la realitat, als sabers generats per diferents grups culturals i lingüístics, i també permet 
desenvolupar la sensibilitat literària i artística. Però, sobretot, la llengua és un dels principals 
vehicles de socialització i d’interacció entre les persones, és un element de mediació 
fonamental entre els éssers humans, un mitjà de comunicació que es troba al servei del 
nostre creixement com a persones. 

La llengua té un contingut peculiar, perquè és objecte d’ensenyament i aprenentatge i, a la 
vegada, instrument per a la realització d’altres aprenentatges –el que alguns autors 
denominen el seu caràcter instrumental–. Simultàniament, constitueix una eina molt 
necessària per a la inserció social de les persones, un instrument de participació ciutadana i 
un mitjà per a l’evasió i el gaudi personal. 

A l’escola es troben els elements necessaris per a qualsevol intervenció educativa: hi són els 
alumnes, el professorat que facilita situacions educatives, els processos interactius entre 
educands i educadors, els processos interactius entre companys, i l’objecte de coneixement, 
que és la llengua oral i escrita. Però no hem d’oblidar que molts coneixements vénen donats 
pel ressò que tenen a casa les tasques escolars i sobretot per les activitats domèstiques i 
culturals de la família: les maneres de tractar la lectura, els hàbits respecte a l’ús de la 
televisió o els mitjans de comunicació, les visites als museus o les sortides al cinema i al 
teatre. Així, caldrà pensar en les relacions entre l’escola i les famílies. 

En cada etapa educativa s’han de tractar els diferents moments del desenvolupament 

lingüístic. Durant l’Educació Infantil, l’alumne és en plena etapa del gran desenvolupament 

del llenguatge. A Primària ja es pot aprofundir en la llengua escrita, però això no vol dir que 

l’evolució de la llengua oral s’hagi aturat o acabat; al contrari, fins que té deu o dotze anys es 

continuen produint canvis substancials en el llenguatge infantil, encara que una mica més 

lents. Durant la Secundària es continuen desenvolupant els aspectes formals relatius als 

textos orals molt elaborats i les formes més complexes i riques de cada llengua; els aspectes 

de contingut, els metalingüístics, i els funcionals en la mesura que l’adolescent i el jove 

participen en situacions comunicatives noves i més exigents que requereixen una ampliació 

substancial de la competència pragmàtica. 

Per tal que el desenvolupament de la llengua oral comunicativa continuï al llarg dels anys 
escolars, els nens/es necessiten participar en situacions comunicatives. En la mesura que 
aquesta participació estigui garantida, l’alumne/a podrà construir activament el seu propi 
coneixement pràctic i conceptual. 

El nostre PLC adopta aquest enfocament comunicatiu de la llengua que parteix del principi 
psicopedagògic que les llengües s’aprenen en contextos reals d’ús a través de la interacció 
significativa amb altres parlants. Per tant, l’àmbit escolar ha de proporcionar contextos reals 
d’ús de les diferents llengües que l’alumnat haurà de dominar en finalitzar l’escolarització 
obligatòria. 
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El currículum escolar adopta una estructura per competències que destaca la necessitat que 
totes i cadascuna de les àrees curriculars contribueixin al desenvolupament de les 
competències bàsiques que l’alumnat ha de dominar en finalitzar l’escolarització. Així, per 
exemple, totes les àrees curriculars són responsables del desenvolupament de la 
competència comunicativa lingüística i audiovisual, independentment que en l’àmbit de 
llengües es treballi de manera singular també aquesta competència. El nostre PLC recull 
aquesta concepció en funció de la qual la llengua és un eix transversal que cal desenvolupar 
de manera sistemàtica a través de totes les àrees curriculars. 

La llengua es pot dominar amb diferents graus de competència. Tanmateix, hi ha un grau de 
domini de la llengua, conegut com a llenguatge acadèmic, íntimament relacionat amb la 
llengua escrita, que requereix de múltiples situacions d’ús de la llengua en aquests 
contextos. El desenvolupament d’aquest llenguatge acadèmic és també responsabilitat de 
totes les àrees curriculars, i queda explicitat al nou currículum en moltes de les 
competències bàsiques, en concret, la competència comunicativa lingüística i audiovisual, la 
competència de tractament de la informació i competència digital, i la competència 
d’aprendre a aprendre. En conseqüència, el desenvolupament de les estratègies de la 
comprensió lectora i de la composició escrita ha de ser contemplat en tot moment al centre 
educatiu. 

Amb la finalitat d’evitar repeticions i afavorir els processos de transferència entre les dues 
llengües oficials a Catalunya, les estructures lingüístiques comunes a les dues llengües es 
presenten en una sola llengua procurant que comptin amb els contextos de pràctica i d’ús 
en totes les llengües per tal que es puguin donar els processos de transferència d’aquestes 
estructures d’una llengua a una altra. En relació directa amb la dimensió plurilingüe i 
intercultural, però tenint en compte també la dimensió comunicativa abans esmentada, hi 
ha un conjunt de continguts que són comuns a totes les llengües ensenyades. Caldrà 
introduir-los de manera sistemàtica i reflexiva en la llengua de l’escola per ser aplicats 
després a les altres. 

Considerem que la immersió en català és l’opció organitzativa que millor garanteix que 
l’alumnat, en acabar l’escolarització obligatòria, domini les dues llengües oficials de 
Catalunya. Però actualment resulta imprescindible també ser capaç de comunicar-se 
eficaçment en altres llengües. Es fa necessari dominar amb profunditat alguna llengua 
estrangera, però també cal desenvolupar la competència plurilingüe que ens permeti 
comunicar-nos, amb diferents graus de domini, amb persones d’altres contextos lingüístics. 

Per acabar, volem destacar que considerem com a principi rector del nostre PLC que una 
llengua s’aprèn des d’un sentiment de respecte envers la pròpia cultura i identitat, i a partir 
d’un lligam emocional positiu amb els parlants de la nova llengua. 

 

Tal com expressa el nostre Projecte Educatiu: “Catalunya s’ha caracteritzat per un 
passat ric en prohoms que la construïren des de la fermesa de les seves conviccions, i 
aquestes arrelades en la profunditat de la seva fe. Cerquem aquesta fe que ha de 
fonamentar el nostre present i esperançar-nos al nostre futur.  

Tradicionalment oberts a multitud de cultures i tradicions, cerquem en elles allò que de 
comú tenim i ens permet créixer, i contemplem les diferències com riquesa d’expressions 
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de resposta al Creador. Malgrat això, però, en som crítics en allò que la nostra cultura i 
les altres ens allunyen de la utopia del Regne.  

Es parteix de casa nostra i anem obrint-nos a les realitats que ens envolten d’altres 

pobles, cultures i nacions. Així interactuem amb la resta de l’estat espanyol i cerquem 

una nova Europa.  

Des de la utopia de la fraternitat lluitem perquè aquesta vida plena sigui patrimoni no 
només a casa nostra, sinó arreu del món (PEC 3.4).  

 

 2. 1 PROGRAMA ILEC (IMPULS A LA LECTURA) 

 

El nostre centre, des del curs 2014-2015, forma part del programa Impuls a la lectura (ILEC), 

que pretén potenciar la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al 

llarg de tota l'educació bàsica per augmentar la competència comunicativa lingüística i el 

desenvolupament de l'hàbit lector dels infants i joves, tenint present que la competència 

lectora és a la base de molts dels aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona 

part dels àmbits de la vida adulta. 

El programa pretén involucrar tota la comunitat educativa (alumnes, famílies, professors de 

totes les àrees i l’organització del centre) en la consecució de tota una sèrie d’objectius de 

millora de la competència lectora i de formació d’alumnes que gaudeixin i aprenguin llegint.  

El pla es fonamenta en tres eixos:  

1. Saber llegir. L'aprenentatge de la lectura com a desenvolupament de la capacitat de 

llegir, de comprendre i d'interpretar textos. 

L'assoliment de les habilitats funcionals bàsiques de lectura correspon al cicle inicial 
de l'educació primària i és en aquest cicle on s'han de prendre les mesures de suport 
necessàries amb els alumnes que hi presenten dificultats. Correspon als cicles 
posteriors continuar el treball de les estratègies lectores, adaptades a les necessitats 
de cada moment.  

2. Llegir per aprendre. L'ús de la lectura per a l'aprenentatge. Els alumnes han de 

desenvolupar la seva responsabilitat en l'aprenentatge i tenir la capacitat d'utilitzar 

la lectura com a eina per a l'accés a la informació, la descoberta i l'ampliació de 

coneixements, és a dir, l'ús de la lectura com a instrument d'aprenentatge en totes 

les àrees del currículum.  

3. Gust per llegir. El gust per llegir s'adquireix desenvolupant l'hàbit lector i fomentant 

la lectura sistemàtica en qualsevol suport, aprenent a reflexionar sobre el que s'ha 

llegit, sabent-ho explicar mitjançant evidències orals o escrites i sabent-ho 
compartir.  

En el període de formació del centre en ILEC un grup de mestres i professors de primària i 

secundària es formaren en diferents estratègies del “saber llegir” i “llegir per aprendre”. Un 
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grup impulsor, paral·lelament, va prendre una sèrie de decisions sobre les diferents 

estratègies a seguir per tal d’implementar el pla, que s’anaren proposant a la direcció del 

centre per tal que les apliqui.  

 

Algunes de les activitats que s’estan portant a terme en el centre ja apliquen estratègies 

similars a les que es proposaran a ILEC. Cal esmentar:  

-El projecte d’apadrinament lector. 

-Els 30 minuts de lectura diària a primària. 

-Els 30 minuts de lectura a secundària (ESO) en les matèries de Llengua Catalana i Llengua 

Castellana. 

-Formulació d’hipòtesis. En les matèries lingüístiques a secundària (ESO). 

-Reorganització del text. 

-La maleta viatgera (de P3 a 6è). 

- Bibliopati. 

 

2.2. EL CATALÀ,  LLENGUA VEHICULAR I D’APRENENTATGE  

  

2.2.1 La llengua, vehicle de comunicació i de convivència.  

Com hem apuntat abans, la llengua és un mitjà per accedir a la cultura, però sobretot és un 

vehicle de comunicació de mediació entre les persones. Igualment, la llengua esdevé un 

vehicle fonamental per a la cohesió social entre tots els membres de la comunitat educativa 

i amb l’entorn.   

El català, tal i com recull la normativa legal vigent, és la llengua vehicular i d’aprenentatge 

del centre i s’utilitzarà en qualsevol de les activitats organitzades per aquest. En 

conseqüència, aquest serà el vehicle d’ensenyament - aprenentatge i de relació regular en 

tots els àmbits interns i externs del centre, i en especial en les activitats amb l’alumnat.  

  

2.2.2 L’aprenentatge / ensenyament de la llengua catalana  

a) Enfocament comunicatiu.  

Atès que una llengua s’aprèn més efectivament quan s’usa en contextos funcionals i 

significatius, l’ensenyament de totes les llengües del centre tindrà un enfocament 

comunicatiu. Més que una àrea d’estudi, la llengua és un vehicle de comunicació per fer 

coses amb els altres. En conseqüència, es vetllarà perquè l’aprenentatge de les llengües, i en 

concret del català, tinguin un enfocament significatiu i funcional, a través de la creació de 

situacions comunicatives que incentivin l’ús de la llengua.  
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L’aprenentatge d’una llengua requereix de múltiples situacions d’ús funcional de la llengua. 

Atès que la competència comunicativa lingüística i audiovisual és una competència bàsica, 

totes les àrees curriculars vetllaran pel seu desenvolupament.   

En consonància amb l’enfocament comunicatiu, les quatre habilitats lingüístiques bàsiques 

es treballaran de manera integrada. La llengua oral i la llengua escrita rebran un tractament 

integrat i no aïllat. Igualment, es vetllarà perquè l’alumnat participi en una diversitat de 

dinàmiques grupals (gran grup, petit grup, parelles, treball individual) que faciliti el procés 

d’aprenentatge de les llengües.  

b) Llengua oral 

A Infantil i Primària, l’ensenyament de la llengua parlada es fa a partir de l’ús i, per tant, 
serà a través de la comunicació a l’aula i a l’esbarjo on els infants aniran assimilant la majoria 
d’aprenentatges. Ara bé, cal, a més, que el professorat vetlli per la creació d’ambients i de 
situacions reals que requereixin l’ús del català per comunicar-se amb altres parlants. La 
interacció i participació a nivell oral és doncs imprescindible. En conseqüència el centre, 
sempre que sigui possible, intentarà crear contextos d’ús de la llengua oral en petits grups. 
En una educació integral, l’escola ha d’abastar tots els aspectes relacionats amb la 
comunicació i que, justament, la vida actual exigeix un nivell elevat de domini oral de la 
paraula: per trobar feina, per relacionar-se socialment, etc.  

A Secundària, caldrà considerar llengua oral en totes les seves dimensions, la de la 
interacció, la de l’escolta i la producció i la de la mediació, en grup gran o grups més petits, 
atenent tant els aspectes verbals com els no verbals i la possibilitat d’emprar diferents 
mitjans o les tecnologies de la informació i la comunicació. L’alumnat ha d’assumir el paper 
d’interlocutor atent i cooperatiu en situacions de comunicació, fet que l’ajudarà a intervenir 
de forma competent en el seu entorn i a desenvolupar-se amb expressivitat i fluïdesa en una 
societat democràtica i participativa  

c) Llengua escrita 

Si bé, en general, a Parvulari i Cicle Inicial d’Educació Primària, es dóna molta importància a 
la llengua oral, a partir del Cicle Mitjà es posa molt l’èmfasi en les activitats escrites. És per 
això que el material que treballem a l’aula té combinades amb la lectura de la imatge, 
propostes lúdiques de treball individual o en petit grup, que proporcionen la possibilitat de 
sistematitzar els continguts propis del canal oral alhora que faciliten l’observació del procés 
d’aprenentatge de cada alumne o alumna. Alhora, sovint, s’utilitza la lectura de la imatge 
per treballar l’expressió.  

A Secundària, a part, cal potenciar la competència comunicativa escrita en totes les seves 
dimensions, receptives (lectura) i productives (escriptura), de comunicació i creació, i cal 
relacionar-la amb les interaccions orals, que afavoriran un aprenentatge cada cop més 
conscient i eficaç, i incidir en la dimensió estètica i literària. 

Un dels objectius dels nostres docents és que els alumnes descobreixin l’interès, el plaer i els 

beneficis que els pot proporcionar aprendre a escriure. Moltes vegades, la preocupació 

excessiva pels aspectes formals i l’exigència d’uns resultats òptims sense haver-ne donat els 

instruments, fan que els nens i les nenes trobin l’expressió escrita feixuga, avorrida o 
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allunyada dels seus interessos. Proposem activitats que facilitin l’aprenentatge progressiu 

d’elaboració de textos, tot tenint en compte els diferents elements que hi tenen relació.  

L’aprenentatge de la llengua escrita seguirà un enfocament constructivista, amb una 

diversitat de mètodes (global, analític) en funció de la seva adequació a cada moment. 

Aquesta concepció metodològica situa l’infant com a nucli central dels seus propis avenços. 

Amb una interacció dinàmica entre ell i el seu medi s’aconsegueixen unes bastides que fan 

possible la significació dels textos, les frases, els mots i els signes que a poc a poc anirà 

trobant. D’aquesta manera es produirà la convergència positiva entre el desenvolupament i 

l’aprenentatge, i possibilitarà el domini de les bases per a la lectura i l’escriptura.  

Atès la importància de les competències de tractament de la informació i d’aprendre a 

aprendre com a requisit de l’èxit acadèmic, l’ensenyament de les llengües es concentrarà en 

el desenvolupament de les estratègies de la llengua oral i la llengua escrita.   

Aquesta concepció constructivista i comunicativa en el tractament de les llengües serà 

compartida per tots els cicles i nivells. Les coordinacions pedagògiques vetllaran perquè 

aquests principis psicopedagògics formin part dels processos habituals d’ensenyament.  

 

2.2.3 El català, llengua vertebradora d’un projecte plurilingüe  

El fet que la llengua regular de les activitats del centre sigui el català es compaginarà amb 

una actitud d’incentivació del coneixement d’altres llengües i altres realitats 

sociolingüístiques, tant en l’àmbit de llengües com en totes les àrees curriculars.   

El centre ha de vetllar en tot moment  per tal que tot l’alumnat desenvolupi una actitud 

positiva en vers la diversitat lingüística i cultural tot i que la competència plurilingüe és una 

competència pròpia de l’àmbit de les llengües. Per això, tan dintre com fora del centre es 

promourà que el nostre alumnat participi fora de l’horari escolar en activitats que permetin 

al nostre alumnat millorar els coneixements orals i escrit d’altres llengües. Ficarem especial 

èmfasi a l’alumnat nouvingut per tal que pugui mantenir el nivell de la seva llengua materna 

tant a nivell oral com escrit  

El plurilingüisme ha d’afavorir també el coneixement de diferents realitats socials i culturals, 

i en especial la de l’alumnat procedent de diferents contextos. Per tant, el currículum de les 

diferents àrees de coneixement adoptarà una perspectiva intercultural sempre que sigui 

possible.  

Les competències audiovisual i de tractament de la informació digital són competències 

bàsiques molt lligades amb la competència comunicativa. Moltes activitats comunicatives 

parteixen o incorporen la utilització de mitjans audiovisuals. Per tant, cal vetllar perquè la 

utilització d’aquestes eines contribueixin al desenvolupament de la llengua catalana en 

concret i de la competència comunicativa en general. 

 

2.3. LA LLENGUA CASTELLANA  
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2.3.1 L’aprenentatge / ensenyament de la llengua castellana  

L’ensenyament del castellà tindrà garantida la presència adequada en tot el currículum de 

l’ensenyament, de manera que en acabar l’escolarització tot l’alumnat sigui  competent tant 

a nivell oral com a nivell escrit.  

A Educació infantil el primer contacte escolar amb la llengua castellana serà oral, a partir de 

jocs, cançons, vídeos. S’imparteix, a més, una hora setmanal en castellà. 

A Primària la distribució horària en llengua castellana serà de 2,5h setmanals en tots els 

cursos.  A Secundària, la distribució horària serà la marcada pel departament. 

El plantejament de la llengua castellana que li donem a l’etapa de primària té com a finalitat 

conèixer la llengua castellana en l’àmbit oral i escrit de manera que es pugui utilitzar 

correctament com a font d’informació i vehicle de comunicació.  

A  cicle inicial, com a Infantil  iniciem els alumnes en l’aprenentatge de la llengua castellana 

de forma oral i progressivament escrita, encara que s’avalua només a nivell oral i de 

comprensió. Quan els alumnes inicien el cicle mitjà i superior ja tenen un cert domini de la 

llengua castellana.   

Hi ha diferències notables entre els diferents alumnes degut als contextos socioculturals, 

lingüístics i escolars que els envolten. Això obliga a adequar el ritme, les estratègies, els 

recursos, els mitjos i la metodologia al procés d’ensenyament-aprenentatge, atenent a la 

diversitat seguint els mateixos criteris esmentats en l’àrea de llengua catalana.  

A Secundària, els continguts curriculars i el nivell de competència entre la llengua catalana i 

castellana s’equilibren.  

Estem treballant perquè la programació de la llengua castellana, respecte de la catalana no 

sigui plantejada de manera paral·lela. Cal una coordinació entre totes dues llengües, evitant 

la repetició sistemàtica de continguts: 

-A Primària, els aprenentatges que els alumnes faran en llengua catalana s’aniran transferint 

a les altres llengües, en aquest cas a la llengua castellana, sempre tenint en compte les 

diferències entre elles.  

-A Secundària, les estructures lingüístiques comunes poden ser presentades indistintament 

en una de les llengües i transferides a l’altra. 

La llengua castellana s’introdueix a nivell oral en totes les situacions de comunicació a 

classe, proposant activitats i jocs que facilitin la sistematització dels aspectes lingüístics que 

puguin ajudar a la correcció fonètica i a estructurar el text oral, remarcant aquells aspectes 

que són propis de la llengua castellana. Pel que fa a la fonètica, l’objectiu es arribar a 

adquirir un producció clara dels sons específics de la llengua castellana i un domini dels sons 

que puguin presentar dificultats d’articulació.  

A nivell escrit, fem activitats que ajuden a crear situacions comunicatives que permeten als 

alumnes elaborar textos creatius i funcionals. .  

Les lectures que utilitzem ens proporcionen la possibilitat de treballar les habilitats i 

estratègies que fan possible una bona comprensió, ajudant a ampliar i adquirir vocabulari, 
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facilitant la memorització de l’escriptura de les paraules, possibilitant la fixació de les 

estructures de la llengua castellana, i proporcionant models per a les produccions pròpies. 

Treballem també amb les paraules de difícil comprensió que van apareixen a les lectures 

utilitzant el diccionari o petit diccionari que apareix als llibres de text.  

Els textos que seleccionem ¡, a primària, són motivadors, breus, amb coherència, amb 

tipologies diverses, que permetin treballar els continguts d’actituds, valors i normes, i que 

afavoreixin el treball sistemàtic dels apartats de lèxic i gramàtica.  

Davant del fet que la llengua castellana és la llengua dominant als mitjans de comunicació i 

en molts contextos socials, el centre vetllarà per tal que l’alumnat nouvingut, en especial el 

de procedència hispana, pugui desenvolupar també una competència lingüística en català. 

Per això cal que les comunicacions regulars amb aquest alumnat es faci en llengua catalana, 

sense oblidar que una llengua s’aprèn a partir del vincle emocional amb els parlants 

d’aquella llengua.  

  

2.4. LES LLENGÜES ESTRANGERES  

  

2.4.1 L’aprenentatge / ensenyament de les llengües estrangeres  

a) Infantil 

El centre ha triat la llengua anglesa com a llengua estrangera. Aquesta llengua s’introdueix a 

l’Etapa d’Educació Infantil amb la familiarització del vocabulari i estructures senzilles de la 

llengua anglesa mitjançant activitats lúdiques.  

Amb les primeres edats resulta especialment important que el tractament de la llengua 

estrangera sigui molt vivencial, ja que l’alumnat no és capaç de reflexionar de manera 

sistemàtica sobre els seus usos lingüístics.  En concret s’ofereixen 4 hores de classe en 

anglès:  

-2h tècniques AICLE (Atelier i Psicomotricitat)  

- 2h activitats complementàries en Anglès (Taller de Contes i Taller d’Expressió Oral). 

 

b) Primària 

A partir del Primària incidim progressivament en la comprensió i expressió escrita d’aquesta 

nova llengua. L’àrea d’anglès s’imparteix 1,5 h. setmanals en el cicle inicial, 2h. en el cicle 

mitjà i 3h. en el cicle superior. A Secundària la distribució horària és la que marca el 

Departament 

La metodologia d’ensenyament i aprenentatge de la llengua estrangera seguirà també els 

mateixos principis psicopedagògics presentats abans: l’enfocament comunicatiu – 

funcional, la concepció constructivista, el tractament integrat de la llengua oral i la llengua 

escrita, etc.   
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Tanmateix, atès que per a les llengües estrangeres no existeixen els mateixos contextos d’ús 

real, caldrà vetllar especialment per la creació de situacions funcionals d’ús d’aquestes 

llengües. La metodologia de tasques comunicatives i projectes és un enfocament que 

permet compensar la mancança de contextos d’ús reals.   

Els materials audiovisuals i la participació en projectes que impliquen un intercanvi real 

amb parlants d’aquesta llengua significa una oportunitat per crear contextos funcionals d’ús 

de la llengua. La correspondència mitjançant internet, la participació en projectes de recerca 

col·lectius, i l’intercanvi de vivències seran metodologies que es tindran especialment en 

compte en aquesta àrea.  

A part de les matèries curricular de llengua estrangera, els alumnes de Primària  (de 1r a 6è) 

cursen 1h complementària en anglès): 

-Train your brain 

-English speakers 

-Science Time 

 

c) Secundària 

A l’ESO, els alumnes que ho desitgin poden inscriure’s a un programa  de aprenentatge de 

les llengües estrangeres (BSD), el qual comporta un aprofundiment en l’exposició dels 

alumnes en la llengua anglesa. Els alumnes han de cursar les diferents matèries optatives de 

1r a 3r d’ESO i una de 4t en llengua estrangera. A part, cursen també en anglès una de les 

complementàries i 2,5 h. d’extraescolars. El programa es completa amb una estada a 

l’estranger i amb la preparació i aprofundiment per a l’obtenció de proves de nivell oficial 

d’idiomes.  

Els alumnes que no opten per aquest programa cursen, de 1r a 3r trimestralment una 

complementària en llegua anglesa (English nature)  

A Secundària, a partir de 2n d’ESO i fins 2n de batxillerat ,els alumnes poden optar a estudiar 

una 2a llengua estrangera: tenen l’opció d’escollir entre francès i alemany 1h setmanal a 2n 

d‘ESO, 2h. a 3r, 3h a 4t i 2 hores setmanals els dos cursos de Batxillerat. 

 

2.4.2  GRUP D’EXPERIMENTACIÓ PLURILINGÜE  (GEP) 

Tenint en compte els principis bàsics establerts en l’apartat 2 d’aquest document (la llengua 

com a instrument d’accés a coneixements) i la necessitat de formar els nostres alumnes en 

un entorn cada cop més plurilingüe, des de l’inici del curs 2014-2015, el nostre centre forma 

part del projecte GEP (Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme). Aquesta iniciativa 

parteix de la base que el coneixement i l’ús de diferents llengües ha esdevingut una 

necessitat fonamental i un dret per als ciutadans d’una societat global com la nostra. El 

coneixement d’una o més llengües estrangeres, a més de les oficials i/o pròpies de l’individu, 

garanteix l’adquisició dels processos d’aprenentatge i la millora contínua de l’aprenent. 
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L’ús de diferents llengües per a accedir al coneixement és una pràctica que l’individu ha de 
desenvolupar des de l'edat escolar per tal d’establir les bases que li permetran aprendre 
qualsevol llengua de forma eficient. Així doncs, es recomana que a les aules, els continguts 
de les diferents àrees es treballin mitjançant la utilització d’una tipologia de textos variada, 
emprant fonts i recursos diferents i sense limitació en l’ús de les llengües.  

Els centres escolars treballen en la reflexió i l'acció per tal d'establir el paper de les llengües 
en la comunitat educativa: 

- Els usos lingüístics de la llengua catalana en el centre, i el paper de les altres llengües 
oficials 

- El desplegament d'accions docents per a l'aprenentatge de les llengües estrangeres 
curriculars 

- Les accions de context per a incorporar a la comunitat educativa l'aprenentatge de les 
llengües no curriculars que són pròpies de l'alumnat i de les seves famílies. 

 

 

 

  

 

2.4.3  BATXILLERAT DUAL 

 
Des del curs 2016-2017, i a partir del nivell de 4t d’ESO i durant els dos cursos de 
Batxillerat, els alumnes tenen la possibilitat de complementar el programa d’aprenentatge 
de llengües estrangeres (BSD) amb la inscripció en el Batxillerat Dual. Aquest programa, 
acreditat per SACS (Southern Association of Colleges andSchools) permet l’obtenció de la 
titulació del Batxillerat atorgada pel Departament d’Educació de l’estat de Florida (USA) i 
reconeguda a tots els Estats i a totes les universitats nord-americanes. 

 

2.5 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

L’atenció a la diversitat és un dels principals reptes del sistema educatiu. En conseqüència, 

l’organització horària i l’organització del professorat comptarà amb mecanismes d’atenció 

de la diversitat a nivell de centre: reforços, grups flexibles, desdoblaments, etc. Igualment, 

per tal de poder atendre la diversitat a l’aula ordinària, el professorat farà servir un seguit de 

recursos organitzatius a l’aula: grups cooperatius, treball diversificat, racons amb materials 

diversos, treball en parelles, etc.  

A l’etapa d’educació Infantil, per poder atendre millor  la diversitat i respectar el ritme 

evolutiu de cada nen disposem d’unes hores setmanals per poder atendre individualment 

aquells alumnes que, per diferents motius, necessiten rebre una atenció més personalitzada. 

Aquestes atencions es realitzen normalment dins de l’aula.  
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Per a atendre millor a tot l’alumnat, A Educació Primària es fan desdoblaments en grups 

homogenis en les àrees instrumentals. Considerem que més que separar els alumnes per les 

seves capacitats s’ha d’ajustar el que s’ensenya a les capacitats de cadascun i proporcionar 

les ajudes necessàries perquè cadascú desenvolupi les seves capacitats. 

La llengua anglesa també es desdobla a cicle superior de primària, però en aquest cas es 

treballa amb els dos grups classe i un grup lent, ja que s’estima que les diferències de nivell 

fan més funcional aquest tipus de desdoblament.  

A ESO es desdobla la matèria de llengua anglesa, amb grups heterogenis, per les mateixes 

raons esmentades. I a Batxillerat, s’opta per fer una de les hores tot el grup classe i les altres 

dues amb dos nivells.  

 

Dintre la diversitat educativa que forma el nostre centre també s’ha d’incloure l’alumnat 

nouvingut el qual, en un principi, té elevades mancances en la competència lingüística 

catalana com  a mitjà d’aprenentatge. Per això el centre, en tot moment, vetlla per poder 

atendre correctament aquesta diversitat per tal que l’alumnat pugui comptar amb les 

mesures organitzatives i didàctiques per tal d’accelerar el seu procés d’aprenentatge de la 

llengua catalana.   

L’adequació del material didàctic al nivell de competència de l’alumnat és fonamental per 

tal que l’aprenentatge sigui possible. En conseqüència, el centre continuarà adquirint 

material per tal de poder atendre la diversitat de nivells acadèmics de l’aula ordinària. El 

llibre de text és una eina més, però en cap cas ha de ser la única ni ha d’establir de manera 

inflexible el currículum educatiu. Per tant, es prioritzarà l’aprofundiment en el tractament de 

les estratègies de la llengua oral i escrita per davant del nombre de temes tractats.  

Per tal de fer un seguiment del procés d’ensenyament i aprenentatge i poder fer-ne les 

modificacions adequades, el centre establirà un seguit de proves de la competència 

lingüística de l’alumnat.  Igualment, l’avaluació serà un procés continu, amb observació 

sistemàtica, amb una diversitat d’eines subjectives i objectives i amb una visió globalitzada 

del procés d’aprenentatge.  

A l’hora d’avaluar un fet a tenir en compte ha de ser la situació inicial de l’alumne per tal de 

poder valorar la seva evolució. No podem utilitzar l’avaluació com a element d’exclusió. Per 

tant, sempre avaluarem en funció del punt de partida de l’alumne/a del seu procés 

individual. Per això, tot aquell alumne que no compta amb una competència lingüística 

necessària per tal de seguir el ritme del currículum comptarà amb el seu Pla Intensiu 

Individual (PII) on es faran constar els objectius, els esforços i els criteris d’avaluació propis.  

A l’Educació Secundària Obligatòria, alguns cursos s’ha pogut disposar d’Aula d’Acollida per 

a l’alumnat nouvingut. Sempre que ens sigui assignada,  la prioritat serà l'acollida de 

l'alumnat nouvingut, tant pel que fa a l'aprenentatge de la llengua vehicular, el català, com a 

aspectes de caràcter pedagògic i d'integració social i cultural. 
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3. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 

  

3.1 ORGANITZACIÓ DELS USOS LINGÜÍSTICS  

Com ha estat recollit abans, el català, tal i com recull la normativa vigent, serà el vehicle 

d’expressió normal en totes les activitats docents i administratives, tant les internes com les 

de projecció externes del centre. Així, serà la llengua de comunicació habitual amb l’alumnat 

i amb les famílies, la llengua en què es redactaran el documents del centre, i la llengua de 

relació habitual amb tota la comunitat educativa i els serveis de suport del centre.   

Per tal de vetllar pel coneixement de l’entorn social i cultural immediat i, en especial, de la 

llengua, la història, la geografia, la cultura i la realitat social catalanes, el centre participarà i 

col·laborarà en activitats internes i externes que fomentin l’ús de la llengua i la cultura 

catalana.   

Igualment, el centre tindrà una participació activa en les activitats culturals que organitzen 

les diferents entitats culturals de la ciutat per tal d’incentivar l’ús de la llengua (Cant coral, 

Teatre, Convivències, Gimcana, etc.)  

En aquesta mateixa línia, el centre vetllarà perquè les activitats culturals que s’organitzen 

des de les diferents entitats de la localitat en el centre es facin sempre en llengua catalana 

(esports municipals, activitats del pla educatiu d’entorn, etc.)  

La direcció del centre vetllarà perquè les activitats extraescolars i el servei de menjador es 

desenvolupin en la llengua catalana. Igualment, totes les comunicacions amb les famílies, 

sobretot les escrites, es faran en Català, sense perjudici de què es pugui fer en altres 

llengües també per facilitar la comunicació sobretot amb les famílies nouvingudes. 

 

3.2 PLURILINGÜISME AL CENTRE EDUCATIU  

L’habilitat d’entendre missatges senzills i de poder-se expressar en diferents llengües 

sobretot a nivell escrit, és a dir, la competència plurilingüe, es també un objectiu de l’àmbit 

de llengües. En conseqüència, el centre vetllarà en la seva programació per l’organització de 

situacions comunicatives amb parlants d’altres llengües estrangeres, sobretot de les llengües 

romàniques més properes, que possibilitin el desenvolupament d’aquestes competències.   

Tal i com hem dit en punts anteriors, el nostre centre creu que la diversitat lingüística és una 

riquesa sens preu de la qual cal tenir-ne cura. Per tant, s’intentarà que l’alumnat nouvingut 

conservi i desenvolupi les seves llengües d’origen.  

En un principi, la comunicació amb les famílies, en general, es farà en Català però tot i així, 

en els casos necessaris, el centre comptarà amb els serveis de mediació i de traducció 

lingüística que posa a l’abast l’administració fent d’aquesta manera més factible la 

comunicació i l’intercanvi d’emocions amb les famílies nouvingudes.  
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3.3 ALUMNAT NOUVINGUT  

 De tots és sabedor que la competència en llengua catalana  és fonamental per tal de poder 

portar a terme l’assoliment del procés d’aprenentatge i integració social i cultural, per això 

el centre facilitarà els mecanismes de reforç necessaris perquè l’alumnat nouvingut aprengui 

aquesta llengua.   

Tot i disposar d’aquest reforços tant importants en per poder culminar aquesta competència 

comunicativa no hem d’oblidar que no totes les àrees del currículum també formen part 

d’aquesta fita. Per tant, dins de l’aula ordinària, el professorat tindrà en compte estratègies 

d’atenció a la diversitat que facilitin aquest objectiu: grups cooperatius, parelles 

lingüístiques, companys guia, materials adaptats, etc.  

Sense oblidar en cap moment l’aprenentatge de les llengües oficials de Catalunya, l’alumnat 

nouvingut ha de poder comptar amb la possibilitat de poder mantenir i ampliar el 

coneixement oral i escrit de les seves llengües d’origen. Per això, el centre vetllarà perquè 

en activitats extra escolars al centre o a fora d’aquest, l’alumnat nouvingut pugui 

desenvolupar també la seva llengua.  

 

3.4 ORGANITZACIÓ DELS RECURSOS HUMANS  

La distribució dels recursos humans del centre tindrà com a criteri bàsic el 

desenvolupament de les competències bàsiques de tot l’alumnat. Això pot comportar 

mesures com grups flexibles, grups de reforç, desdoblament de grups en algunes àrees, etc.   

Un dels principals recursos humans del centre és el propi alumnat. Per tant, el centre 

organitzarà situacions de cooperació i d’interacció entre l’alumnat: fadrins de lectura, 

parelles lingüístiques, treball cooperatiu, tutoria entre iguals, etc.  

La formació del professorat del centre tindrà un eix transversal en tots els possibles cursos: 

el desenvolupament de mesures organitzatives i d’estratègies didàctiques que permetin una 

millor atenció a la diversitat de l’alumnat.   

3.5 Organització de la programació curricular  

Per tal de vetllar per la coherència del nostre projecte educatiu, i en concret d’aquest 

projecte lingüístic, el centre disposa de reunions regulars d’equips docents (de cicle, de 

nivell, d’àrea, etc.).   

A través d’aquestes reunions de coordinació, el centre programarà una adequada 

distribució de les competències bàsiques i de les estratègies de la llengua oral i escrita que 

cal treballar en les diferents àrees i cursos.   

Igualment, les estructures lingüístiques comunes s’han de poder practicar en cadascuna de 

les llengües d’aprenentatge. Això és un requisit necessari per a la seva transferència i 

desenvolupament. Tanmateix, no cal repetir la presentació sistemàtica d’aquestes 

estructures a cada llengua. Per tant, a través dels mecanismes regulars de coordinació 

pedagògica el centre vetllarà perquè aquesta distribució i aquesta transferència de les 

estructures comunes sigui una realitat a les aules  
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 Les coordinacions de l’equip de docents han de possibilitar també el seguiment acurat del 

progrés de l’alumnat. A través d’aquest seguiment regular, el centre adoptarà els 

mecanismes i les estratègies d’atenció a la diversitat més adequats.   

 

3.6 BIBLIOTECA ESCOLAR  

L’accés i el tractament de la informació comprenen un seguit d’habilitats que queden 

recollides en el nou currículum sobretot en les competències de tractament de la informació 

i d’aprendre a aprendre.  Per desenvolupar aquestes competències l’alumnat compta amb 

els recursos bibliogràfics, audiovisuals i digitals adequats. La biblioteca d’aula i l’escolar és 

un centre de dinamització de moltes activitats que possibiliten l’assoliment d’aquests 

competències.   

A més de ser un espai de dinamització dels projectes d’aprenentatge, la biblioteca d’aula i de 

centre és també un eix fonamental per tal de fer efectiu un pla de foment de la lectura. Com 

a part del nou currículum, cada alumne/a ha de dedicar un mínim de mitja hora diària a la 

lectura, ja sigui a través d’activitats específiques de lectura, ja sigui a través del treball 

curricular de les diferents àrees. En aquesta línia, la lectura, com a part de la competència 

comunicativa, és una responsabilitat de totes les àrees curriculars.   

 

3.7 PROJECCIÓ DEL CENTRE  

Les activitats i els materials de projecció externa del centre es faran de manera regular en la 

llengua catalana.   

Per tal que les activitats d’aprenentatge de les llengües parteixin de contextos significatius i 

funcionals, el centre vetllarà perquè els projectes de treball i les tasques d’aprenentatge 

tinguin un lligam amb la realitat exterior.   

Com a part d’una comunitat social, el centre realitzarà també activitats de projecció externa 

que permetin conèixer amb major detall el nostre projecte educatiu. Per fer això, es podran 

fer servir diferents eines de comunicació: exposicions, webs, revistes, presentacions, portes 

obertes, etc.  

 

 3.8 XARXES DE COMUNITATS VIRTUALS  

Les tecnologies de la comunicació i la informació i els mitjans audiovisuals permeten la 

comunicació virtual amb moltes persones. Atès que l’aprenentatge de les llengües ha de 

partir de situacions comunicatives reals, aquestes eines representen un ajut profund per a la 

creació de contextos d’ús funcionals. En conseqüència, i tal com recull el nou currículum, les 

competències audiovisual i de tractament de la informació seran dos eixos de treball 

transversals a través de totes les àrees curriculars.   
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Igualment, les xarxes virtuals representen un canal d’interacció i de formació del 

professorat molt important. Per això, el centre participarà en activitats virtuals d’intercanvi i 

de col·laboració amb altres centres docents.   

 

3.9 INTERCANVIS I MOBILITAT  

Atès que una llengua s’aprèn sobretot a través de les interaccions comunicatives reals amb 

altres parlants d’aquesta llengua, en la mesura de les possibilitats el centre facilitarà 

l’intercanvi físic, però sobretot l’intercanvi virtual, amb parlants d’altres llengües.  
 
Desa del curs 2016-2017 es porten a terme recepcions i intercanvis lingüístics, per part del 
Col·legi Sagrada Família, amb altres centres de procedència estrangera, amb els quals els 
alumnes puguin establir un contacte comunicatiu real per tal d’aconseguir una major 
experiència lingüística. 

 

 

3.10 DIMENSIÓ INTERNACIONAL DEL CENTRE  

L’aprenentatge ha de permetre també el coneixement d’altres realitats. Les tecnologies de la 

informació i la comunicació són una porta d’accés a aquesta realitat internacional. Els 

treballs de recerca, la utilització dels mitjans de comunicació, i els intercanvis virtuals 

representen estratègies didàctiques que el nostre centre farà servir per projectar aquesta 

dimensió internacional.   
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4. CONCRECIÓ OPERATIVA DEL PROJECTE 

    

El projecte lingüístic forma part del projecte educatiu del centre i representa una 

declaració dels criteris generals adoptats per la nostra comunitat educativa pel que fa 

referència al tractament de les llengües del centre.   

 Com a document marc que és, cal que la seva concreció es faci operativa a través d’altres 

documents del centre, en concret el projecte curricular, les programacions d’aula, i les 

programacions anuals del centre.  

 Molts dels criteris que hem recollit en aquest document ja s’han traduït en actuacions 

concretes al centre i representen per tant una realitat del nostre centre. Tanmateix, any rere 

any, cal continuar treballant per tal de fer efectiu el desenvolupament de les competències 

bàsiques de tot l’alumnat.  

 La programació de cada any concretarà les actuacions que el centre prioritza en relació als 

criteris recollits en aquest document. Aquestes programacions anuals especificaran les 

actuacions que es preveuen dur a terme, amb una proposta de temporització i amb 

indicadors que han de permetre fer-ne el seguiment.    

 Les actuacions immediates que cal abordar per la consecució dels objectius del nostre 

Projecte Lingüístic són:  

• Promoure la coordinació entre l’Educació Infantil i la Primària pel que fa als criteris i 

la metodologia de l’ensenyament-aprenentatge de la lectoescriptura. A la vegada cal 

també promoure la coordinació entre Primària i Secundària per a garantir una línia de 

centre.  

• Promoure el treball conjunt de la llengua catalana i de la llengua castellana, pel què 

fa als objectius, continguts, aspectes metodològics i criteris d’avaluació i especialment, la 
coordinació en el tractament de les estructures lingüístiques comunes.  

• Potenciar la biblioteca d’aula i iniciar la biblioteca escolar, com un espai 

d’aprenentatge on es troben recursos per donar resposta a les necessitats curriculars, 

contenent informació i literatura en diferent suports, contribuint i facilitant l’adquisició 

dels coneixements i de les tècniques necessàries perquè l’alumnat aconsegueixi, de 

manera gradual, una autonomia en l’aprenentatge.  

• Fer efectius els canvis metodològics i organitzatius que implicarà en els propers 

cursos la participació en els projectes ILEC i GEP i anar incloent els diferents acords en 
annexos d’aquest projecte lingüístic. 

  

  

              Tortosa, desembre de 2018 
 
  


