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1. INTRODUCCIÓ 
 
El projecte lingüístic de centre (PLC) és un document d’aplicació en què s’estableix el              
tractament de les llengües d’ensenyament al nostre centre educatiu. Aquest PLC ha de             
reflectir l’estratègia del centre per, a partir del context sociolingüístic, poder desenvolupar            
les capacitats de l’alumnat en el domini de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears,                
i de la llengua castellana, a més de la competència en llengua anglesa. El PLC es                
publicarà a la pàgina web oficial del centre. 
  
Aquesta organització s’ha de reflectir al programa de gestió de centres (GestIB) de la              
Conselleria d’Educació i Universitat.  
  
El projecte lingüístic forma part del projecte educatiu de centre (PEC). 
 
El projecte lingüístic serà elaborat per l’equip directiu amb l’assessorament del Servei            
d’Inspecció i a través de la CCP rebrà les aportacions dels membres del claustre, arribant               
al seu format definitiu perquè sigui aprovat en primer terme pel claustre i finalment per la                
majoria qualificada del consell escolar del centre. 
  
El projecte lingüístic especificarà quines àrees s’impartiran en llengua catalana, pròpia de            
les Illes Balears, i quines en llengua castellana. 
  
Definirà, també, els plantejaments didàctics sobre els quals es fonamenta l’ensenyament           
de les llengües i com s’articula aquest ensenyament, i determinarà l’ús que se’n farà en               
l’àmbit administratiu i en les comunicacions. 
 
El marc d'aquest projecte lingüístic és: 
 
L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears  
La Llei de Normalització Lingüística  
El Decret de Mínims 
L'Esborrany del Decret de Tractament de Llengües  
 
En un dels eixos del nostre projecte educatiu deixam palès el nostre compromís amb la               
llengua catalana i la seva cultura. I aquest premissa és la que vol impregnar el nostre                
projecte lingüístic. 
 
En el diagnòstic lingüístic que presenta el nostre entorn, identificam dues llengües oficials:             
el català i el castellà. La primera, en situació de desigualtat, atès el predomini majoritari de                
la segona en els mitjans de comunicació; per la influència determinant de la immigració a               
banda d'altres causes històriques i polítiques. Una tercera llengua, l'anglès (no oficial) ha             
esdevingut, sobre tot en els darrers anys, llengua universal del món i ha exercit una               
penetració molt forta a tots els nivells i avui en dia, ningú discuteix la seva supremacia en                 
la xarxa, en les relacions internacionals i laborals, en l'àmbit professional i per tot això,               
s'entén com a imprescindible en un món global i interconnectat. 
 
El català, en el municipi de Santa Eugènia, presenta un nivell d'ús acceptable i és la                
llengua majoritària entre les famílies del nostre poble. Aquesta situació nostra és molt més              
boiant que la que presenta Palma o altres municipis, sobre tot costaners amb una forta               
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influència de la immigració i amb un nivell d'ús i de presència més minoritària o fins i tot                  
amenaçada. 
 
L'escola, com a part de l'Administració, té l'obligació de vetllar per la normalització del              
català, pel seu ús normal i correcte, atenent a les modalitats lingüístiques pròpies però              
sense perjudici de la unitat de l'idioma. I a banda d'això, amb independència de la               
cooficialitat de les dues llengües, cal tendir a una discriminació positiva envers el català              
atesa la situació de desigualtat entre les dues llengües; per la condició de llengua              
minoritzada pels motius esmentats anteriorment i per no haver arribat a la situació de              
normalitat desitjable. 
 
Uns dels objectius primordials de l'escola és que els nostres alumnes siguin competents             
en el màxim nombre de llengües possible perquè això els obrirà el màxim d'oportunitats              
tant a nivell personal com a professional. Per això, volem que disposin d'un bagatge              
lingüístic ric i el més ample possible. 
 
La llengua és un instrument de comunicació i alhora de cohesió social i d'arrelament a un                
territori determinat i per això, li conferim aquesta multifuncionalitat. 
 
La llengua catalana és llengua parlada des del segle XIII al nostre territori i no volem més                 
que la seva pervivència, la seva bona salut i el seu ús ple i normal entre els habitants de                   
les Illes Balears.  
 
Per tot el que hem exposat, deim que: 
 
1. Aspiram a la màxima competència lingüística dels nostres alumnes en les tres llengües              
i aquesta competència caldrà avaluar-la adequadament. 

 
2. Volem que la llengua catalana sigui un instrument d’inclusió i integració pels alumnes              
i les famílies, però entenent que la prioritat són els alumnes i en un segon terme es troben                  
les famílies. 

 
3. La llengua vehicular de l'escola és el català perquè és llengua pròpia i oficial de les Illes                  
Balears; perquè és la llengua que ens atorga un senyal d'identitat diferenciador; perquè és              
la llengua que ens cohesiona i ens arrela al nostre territori i perquè dóna sentit al principi                 
de normalització que tota institució, com la nostra, ha de promoure. 

 
4. Apostarem pel sistema d'immersió lingüística a totes tres llengües. Una llengua es             
apresa quan és usada. Per tant, les classes s'impartiran en la llengua corresponent. En              
anglès, atès que aquest principi i en aquesta llengua, és difícilment assolible al cent per               
cent, es tendirà al màxim possible i en aquesta direcció. Quan no sigui possible serà               
sempre a partir de la llengua catalana. 
 
5. Cal també atorgar un tractament a les altres dues llengües esmentades, la llengua              
castellana i la llengua anglesa. La primera perquè és oficial i perquè volem que els nostres                
alumnes siguin el màxim de competents en aquesta i l'altra, la llengua anglesa, perquè és               
la llengua que ens ha de permetre connectar-nos al món i acompanyar a la societat en                
què vivim i on mostra, de cada dia, una major influència. 
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2. PRINCIPIS GENERALS 
 

1. L’objectiu central del nostre PLC és preparar als nostres alumnes perquè siguin            
capaços de desenvolupar-se com a ciutadans del món arrelats a un territori i a una               
cultura diferenciada; com a persones capaces de comunicar-se per tal de poder            
afrontar els reptes que els planteja la societat del segle XXI. Per aconseguir-ho ens              
plantegem el desenvolupament integral i harmònic dels aspectes intel·lectuals,         
afectius i socials, entre els quals l’educació lingüística i comunicativa ocupa un lloc             
preferent. Per formar parlants plurilingües i interculturals cal: l’assoliment de la           
competència plena en català i en castellà per garantir que l’escola proporciona als             
nostres alumnes la competència que els cal per tenir les mateixes oportunitats;            
també els cal el respecte per la diversitat lingüística i el desig d’aprendre altres              
llengües i conèixer altres cultures. 

 
2. Entenem com un privilegi que els nostres alumnes hagin d’aprendre tres llengües.            

Privilegi que els obre les portes a desenvolupar-se en una societat plural i oberta a               
altres cultures.  

 
3. El català, com a llengua pròpia de les Illes Balears, tendrà el caràcter de llengua               

pròpia i vehicular del nostre centre i és la llengua administrativa i de comunicació              
amb l’exterior.  

 
4. El centre assumeix l’objectiu, marcat per la LOMCE, de contribuiur a desenvolupar            

en els alumnes la capacitat de “Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua              
catalana, pròpia de les Illes Balears, i la llengua castellana, tant oralment com per              
escrit, de manera que puguin ser emprades com a llengües de comunicació i             
d’aprenentatge, i per desenvolupar hàbits de lectura” així com de “Adquirir en            
almenys una llengua estrangera la competència comunicativa bàsica que els          
permeti expressar i comprendre missatges senzills i desenvolupar-se en situacions          
quotidianes.” 

 
5. Totes les actuacions que s’adoptin per afavorir la presència i la utilització de la              

llengua catalana es faran d’acord amb l’objectiu de garantir la plena competència            
en l’ús de les dues llengües oficials al nostre territori. Aquestes mesures hauran de              
tenir sovint un caràcter compensatori i de discriminació positiva per la situació de             
domini històric i social en què es troba la llengua castellana en la nostra societat. 

 
6. Cap membre de la comunitat educativa no serà discriminat per motiu de la seva              

llengua. 
 

7. Creim essencial que tota l’actuació del professor sigui en català, a excepció de les              
classes de castellà i anglès. Primer, perquè ha de crear un entorn lingüístic català,              
favorable a la integració dels alumnes, i, en segon lloc, perquè, pel paper que              
acompleix, actua com a model i referent lingüístic i és important que els alumnes              
vegin que poden fer servir la llengua en totes les funcions (formals i informals;              
escrites i orals) i en totes les ocasions (amb castellanoparlants, catalanoparlants i            
altres llengües). En conseqüència, a més d’usar la llengua catalana per escrit o             
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quan s’adreça a tota la classe, és importantíssim que l’empri per contestar            
preguntes dels alumnes, independentment de la llengua en què aquests l’han           
formulada i crei d’aquesta manera la necessitat de parlar-hi. Els professors tenen            
una situació privilegiada per actuar de model de conductes de tot tipus i, entre              
elles, les lingüístiques. 

 
8. La biblioteca i les diferents aules adquiriran el material en les tres llengües sempre              

que sigui possible i sempre que la qualitat dels productes que vulguem adquirir ho              
permeti. S’han d’adquirir així mateix obres en la llengua en què s’imparteixen            
cadascuna de les assignatures que formen part de les àrees de llengües.            
Preferentment, les adquisicions seran en llengua catalana. 

 
9. El nom d'una persona és el senyal d'identitat més important i per tant, el projecte               

lingüístic l'ha de tenir en compte i l'ha de respectar. Així, ens adreçarem a cada               
alumne amb el nom que aquest i la família ens hagi indicat i en la llengua triada per                  
a cada un.  

 
10.Treballarem per assolir un àmbit lingüístic normalitzat en català a la nostra            

comunitat educativa però fugirem d’imposicions i d’exigència de terminis rígids que           
puguin portar a sentiments de rebuig. Les necessitats i desitjos d’integració no es             
presenten iguals entre les famílies nouvingudes de parla no catalana i aquest            
aspecte cal tenir-lo en compte. Tot el nostre esforç anirà en la direcció de convidar,               
sumar, integrar, seduir, compartir, fer atractiva i necessària la llengua catalana però            
tenint en compte que la prioritat són els alumnes i en segon terme les seves               
famílies. 

 
 
     El PLC ha de reunir tots aquests condicionants:  

 
- Legal, és a dir, en cap moment no podrà contradir la legislació normativa referida               
a l’ús i a l’aprenentatge de les llengües. 

 
- Coherent i adequat a la realitat sociolingüística de l’alumnat del centre i a la línia                
pedagògica adoptada. 

  
- Participatiu, el seu èxit dependrà del grau de participació i implicació de la              
comunitat educativa. 

 
- Vinculant per a tots els membres de la comunitat educativa. Tothom que             
s’incorpori al centre l’ha de respectar i l’ha de complir. 

 
- Global, és a dir, ha d’afectar la totalitat de la dinàmica del centre: actuacions               
docents, no docents i administratives. 
 
- Avaluable, de forma que puguem conèixer el grau d’assoliment dels objectius. 

 
  

3. MARC NORMATIU  
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● LLEI ORGÀNICA 2/2006, de 3 de maig, d’educació modificada per la Llei Orgànica             
8/2013 , de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa 

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

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

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

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

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

primària a les Illes Balears 
 

● DECRET 119/2002, de 27 de setembre, pel qual s'aprova el reglament orgànic de             
les escoles públiques d'educació infantil, dels col·legis públics d'educació primària, i           
dels col·legis públics d'educació infantil i primària 

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

qual es regulen els usos de la llengua catalana, pròpia de les illes Balears, com a                
llengua d'ensenyament en els centres docents no universitaris de les IIles Balears 

 
● Ordre ECD/65/2015, de 21 de gener, per la qual es descriuen les relacions entre              

les competències, els continguts i els criteris d’avaluació de l’educació primària,           
l’educació secundària obligatòria i el batxillerat 

 
 
 
4. OBJECTIUS 
 
4.1. Assolir el màxim nivell de competència comunicativa i de les habilitats bàsiques de              
la llengua (escoltar, parlar, llegir i escriure) en les dues llengües oficials (català i              
castellà). 
 
4.2. Adquirir en anglès la competència comunicativa bàsica que els permeti           
expressar i comprendre missatges senzills i desenvolupar-se en situacions         
quotidianes. 
 
4.2. Desenvolupar una actitud de respecte envers la pluralitat lingüística i cultural del             
nostre entorn social i evitar els estereotips lingüístics i les discriminacions per raó de              
llengua. 
 
4.4. Utilitzar la lectura com a font de plaer i de gaudi, i adquirir l'hàbit lector. 
4.5. Utilitzar el català com a llengua vehicular. 
4.6. Conèixer i valorar la pertinença a l’àmbit cultural i lingüístic de la llengua catalana. 
 
En finalitzar l’educació primària volem que els nostres alumnes: 

- S’expressin oralment amb claredat, respectant els silencis i les pauses; vocalitzant           
adequadament i amb una bona dicció. 
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- Que comprenguin globalment un text; el separin en parts i el puguin resumir i              

contestin a qüestions del mateix. 
 

- Que distingeixin morfològicament els mots d’una frase. 
 

- Que assoleixin un nivell ortogràfic adequat a l’etapa de primària. 
 

- Que emprin un lèxic el més ric i variat possible. 
 

- Que sàpiguen cercar el significat d’una paraula. 
 

- Que puguin exposar oralment un tema a un públic de manera atractiva, clara i              
ordenada amb ajut d’un llenguatge corporal adequat. 

 
- Que siguin capaços de produir textos escrits; amb frases curtes; ordenats           

cronologicament; separats per parts diferents; sabent emprar els sinònims, amb          
lèxic variat i amb un estil de redacció propi i original.  

 
 
 
5. EL TRACTAMENT GLOBAL DE LES LLENGÜES CURRICULARS 
 
Parlarem en primer lloc de la llengua catalana i de la castellana, ja que ambdues són les                 
llengües oficials de la nostra Comunitat Autònoma. Els objectius del currículum d'aquestes            
dues àrees responen a la intenció que els alumnes assoleixin un domini equiparable de              
les dues llengües en acabar l'escolaritat. L'organització i l'ordenació dels objectius           
s'adeqüen a una mateixa seqüenciació, a uns plantejaments didàctics comuns i al fet que              
són dues llengües properes, i socialment en convivència. 

 
El nostre objectiu és que els alumnes assoleixin els mateixos objectius en ambdues             
llengües oficials al final de primària. 

 
L'Anglès és l'idioma estranger del nostre centre.  

 
5.1. El tractament de la llengua catalana: 
 
5.1.1. Com a llengua vehicular i d’aprenentatge, i llengua vertebradora de 
l’ensenyament. 
 

    
Entenem com a llengua vehicular aquella que feim servir en tots els àmbits normals de               
comunicació dins una comunitat determinada. En el nostre cas és el català, tot i que               
convisqui amb les altres llengües del currículum prescriptiu que són objecte           
d'aprenentatge. 

 
Ens cal plantejar quin és el model de llengua que l'escola ha d'ensenyar. Sembla evident               
que ha d'ensenyar la norma estàndard general, donant preferència a les formes pròpies             
del nostre territori que són utilitzades en aquest sentit, i fent conèixer sistemàticament les              
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altres possibilitats d'aquestes mateixes formes en els altres estàndard regionals. 
 

Si tenim present que en la majoria de llengües hi ha una distància prou important entre les                 
formes de la llengua oral i les formes de l'escrita i que es considera aquest fet de la més                   
estricta normalitat, podem pensar en el nostre cas. Els infants de Santa Eugènia tenen              
accés, fora de l'escola, a les varietats de llengua viva que els corresponen per situació               
geogràfica, social i generacional. La competència lingüística plena, però, passa per           
reconèixer i dominar formes d'expressió generals a tot l'àmbit lingüístic, tant des del punt              
de vista geogràfic com de registres i contexts. El parlant serà lingüísticament competent             
en una llengua quan sigui capaç de fer-la servir de manera adequada a les situacions               
donades per la convergència de factors suara esmentats. Per tal d'això, necessita eines,             
models, que, donada la nostra peculiar situació sociolingüística, només -o gairebé només-            
l'escola els pot donar. Així i tot, si tenim present que la nostra llengua és viva i de cada                   
vegada és més oberta a canvis i incorporacions, cal considerar que, en un futur, la riquesa                
de la diversitat arribarà a les escoles quan en lloc d'analitzar les dificultats en termes de                
correcció o incorrecció, s'analitzin en termes d'adequació o d'inadequació segons el           
context de la comunicació, i s'orienti l'activitat escolar a desenvolupar tots els recursos i              
els registres possibles de la comunicació, situant cada forma de comunicació en l'àmbit             
que li pertoca. 

 
L'escola és arreu un ens de transmissió de models socials: transmetem pautes de             
conducta, valors socialment acceptats, models culturals com a bagatge de la nostra            
comunitat, models correctes de procediments i conceptes en qualsevol de les àrees que             
treballam... Sembla obvi, doncs, que també cal que transmetem un model de llengua que              
sigui aplicable a qualsevol situació comunicativa que defugi l'àmbit estrictament          
col·loquial. Altrament aquestes situacions a què ens referim seran ocupades per una altra             
llengua que sí compti amb un model estàndard acceptat per tots, això és que compti amb                
un registre estàndard. 

 
Una llengua és una llengua de cultura si té un model, una varietat lingüística, que compta                
amb un consens social. És tan sols amb l'existència d'aquesta varietat, la varietat             
estàndard o comuna, que una llengua es mostra capaç de vehicular una cultura. 

 
Pel que fa a la llengua catalana, podem afirmar, des de fa prop d'un segle, que és una                  
llengua normativitzada, però de fet no és una llengua normalitzada, per molt que dins el               
reducte de la nostra escola això ho pugui semblar. Ho serà quan el seu ús sigui normal                 
dins tots els àmbits de la vida quotidiana, quan no es redueixi a una llengua sols d'estudi,                 
quan d'una vegada la varietat estàndard sigui reconeguda i apreciada per tots els parlants,              
fruit d'una convenció social que li atribueixi el paper de model correcte per ser aplicat a                
aquelles situacions no estrictament col·loquials. I és en aquest sentit que l'escola hi ha de               
fer feina també.  

 
La llengua catalana serà la llengua que tots/es els/les alumnes utilitzaran com a llengua              
vehicular i d’aprenentatge en l’Educació Infantil i Primària. 

 
Durant els tres cursos de l’Educació Infantil, la llengua d’aprenentatge i de comunicació             
serà el català. 

 
En el currículum de l’educació infantil es potenciarà el llenguatge oral i es crearan              
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situacions perquè aquest es manifesti i flueixi. Es contribuirà al desenvolupament de les             
capacitats necessàries per a la lectoescriptura i a l’estímul del desenvolupament del            
llenguatge a tota la població escolar amb la finalitat de millorar la competència             
comunicativa dels alumnes en aquesta etapa. 

 
A l’etapa d’Educació Primària, el català serà la llengua vehicular i d’aprenentatge al llarg              
dels dos cicles, a excepció de les àrees de llengua castellana i llengua anglesa. A cada un                 
dels cicles es faran les sessions que marquen la distribució horària del currículum actual. 
 
La llengua catalana és una llengua romànica i comparteix amb altres tipus de llengües              
d’igual procedència, semblances i analogies. Hi ha nombroses situacions de comunicació           
que combinen els diversos usos i que permeten relacionar aprenentatges català-castellà           
per tal que es donin suport mutu. Qüestions morfològiques, semàntiques o gramaticals            
poden ser explicades de forma unificada però això no restarà hores de dedicació a cada               
una d’elles. 
 

    
5.2. El tractament de la llengua castellana: 

 
A l’Educació Infantil no s’imparteix cap àrea d’aprenentatge en aquesta llengua però els             
alumnes prendran contacte amb ella:  
    

- Quan un infant du un conte en castellà 
- Quan visionam pel·lícules o vídeos. 
- Quan treballam projectes i ens arriben informacions en castellà tant oral com            

escrita.  
- En algunes intervencions de les famílies  

 
 

A l’Educació Primària, a cada un dels dos cicles, es dediquen les sessions que marca la                
distribució horària en llengua castellana. Es poden donar diverses situacions: que el tutor             
imparteixi les dues llengües oficials o que el tutor imparteixi el català i que un mestre                
especialista imparteixi la llengua castellana. En ambdós casos, les sessions dedicades a            
aquesta llengua es faran íntegrament en castellà. 

 
5.3. El tractament de la llengua anglesa: 

 
La llengua estrangera introduïda al nostre centre és la llengua anglesa, impartida per una              
mestra especialista. 
 
L’aprenentatge d’aquesta llengua es realitzarà des d’un enfocament comunicatiu,         
participatiu i molt gradual, anant de la comprensió i expressió oral a la comprensió i               
expressió escrita. 

 
A Educació Infantil, a tots els cursos es faran dues sessions a la setmana, i les classes es                  
faran exclussivament de forma oral.  
 
A Educació Primària, s’imparteix en llengua anglesa les sessions que marquen la            
distribució horària del decret de currículum en vigor.  
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Com a recurs metodològic per potenciar la comunicació oral, el centre podrà participar             
dins el programa d’auxiliars de conversa en anglès i s’ajustarà als paràmetres que             
marquin la convocatòria.  
 

    
5.4. Definició de la llengua de relació amb l’entorn: 

 
La relació de l’escola amb l’entorn (famílies, APIMA, persones i institucions externes,            
Ajuntament,..) serà sempre en català, tant a nivell oral com escrit (circulars a les famílies,               
cartells, rètols i altres informacions exposades) 

 
La llengua oral utilitzada a totes les reunions del centre (claustres, consells escolars,             
cicles, coordinacions...) és la llengua catalana. 
 
Les reunions de tutoria col·lectiva amb pares/mares seran en català, així com les reunions              
de tutoria individualitzades a excepció, en aquestes, de les situacions en que la             
comunicació no sigui possible en aquesta llengua.  

 
Els mestres del centre es dirigiran als altres mestres, alumnes i famílies en llengua              
catalana. En casos excepcionals, primant la comunicació i només en els casos en què              
alguna persona no entengui aquesta llengua, utilitzaran la llengua castellana o l’anglès o             
altra llengua estrangera amb l’ajut de traductors, si és necessari. 

 
Cal afavorir l’ús normal de la llengua catalana entre l’alumnat. 

 
Tant el Blog com la pàgina web del centre es redacten en català. No obstant això i                 
depenent de la temàtica, alguns textos poden estar redactats en castellà i en anglès. 

 
A les activitats extraescolars, organitzades per l’APIMA del centre, la llengua utilitzada            
serà també la llengua catalana.  

 
 

5.5. Definició de la llengua a l’àmbit administratiu i de comunicació del centre 
 
La retolació de l’escola utilitzarà la llengua catalana a tots els espais del centre. 

    
Tota la informació que generi la gestió acadèmica, econòmica i administrativa del centre             
serà en català. 

 
El centre utilitzarà la llengua catalana en la correspondència, les comunicacions escrites,            
els documents, projectes i les memòries, les actes, les comunicacions a les famílies... a              
excepció d’aquells en què la seva destinació sigui una Comunitat Autònoma que no tengui              
com a llengua oficial el català. Només quan hi hagi una petició expressa per part de                
qualque membre de la comunitat educativa es farà arribar, en casos assenyalats i             
particulars, la informació en un altre idioma. 

 
El personal no docent ha de tenir els coneixements de llengua catalana que marca la llei i                 
l’ha d’emprar com un membre més de la comunitat educativa per al desenvolupament de              
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les seves funcions. 
 

El centre utilitzarà la llengua catalana per presentar-se en actes públics, anunciar actes             
culturals que organitza o en els quals participa i per adreçar-se als mitjans de              
comunicació.  
 
 
 
6. CRITERIS METODOLÒGICS 
 
Des d’un criteri general ens centrarem en l’aprenentatge global, significatiu i actiu.            
Partirem de les estructures lingüístiques de l’infant i sobre aquestes es muntaran les             
estructures lingüístiques convencionals i estàndars. Donarem molta importància al         
llenguatge oral, posant en disposició a l’alumnat en situacions de conversa i d’explicació             
de fets, sentiments i històries. Ampliarem gradualment el vocabulari perquè sigui ric i             
divers. Farem entendre les llengües com quelcom viu i evolutiu, amb un origen comú (el               
llatí), que incorpora noves paraules de diferents llengües en funció del seu poder de              
penetració i de supremacia fruit d’un món global i connectat. Corregirem paraules i             
expressions però amb sentit comú i proporcionalment. L’alumnat farà servir exposicions           
orals sobre diferents temes i projectes i li donarà suport a través del llenguatge gestual.               
Finalment, brindarem a l’alumnat la possibilitat d’aprendre dels altres a través del pla de              
Germans Lectors.  
 
 
 
7. MATERIALS DIDÀCTICS QUE ES FARAN SERVIR 
 

- Pissarra convencional 
- Pissarra digital 
- Llibres de text 
- Contes 
- Audicions 
- Internet 
- Premsa 
- Material de lectura 
- Llibres d’aula i de biblioteca 
- Blog 
- Web 
- Circulars 
- Quadernets 
- Agenda 
- Contacontes 
- Teatre 
- ... 

 
 
 
 
8. ESTRATÈGIES PER A L’ALUMNAT NOUVINGUT 
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Hem de tenir en compte, en primer lloc, que la incorporació d'alumnes no-catalano             
parlants no té les mateixes característiques quan aquesta es fa a EI o al Primer cicle de                 
primària, que en una edat més avançada. I no només pel que de costum s'ha dit de què                  
els infants més petits tenen una major facilitat en incorporar noves llengües, cosa encara              
no provada, sinó perquè un nin/a més gran ja du un bagatge cultural, social i lingüístic                
més fort i arrelat que no un de més petit. 

 
Parlarem d’alumnes castellanoparlants i d’alumnat estranger, en el nostre cas,          
majoritàriament pertanyent a la comunitat europea (anglesos, alemanys i francesos          
principalment).  
 
El professorat desplegarà tot un seguit d’estratègies ja recollides en el pla d’acollida i en               
especial a l’àmbit lingüístic caldrà un tractament d’immersió lingüística; una atenció           
individualitzada; una actuació conjunta amb els companys de classe per tal de fer efectiva              
una integració lingüística progressiva i gradual en la que l’alumne l’ha de percebre com a               
necessària però que ha de comptar amb l’ajut de tots i totes i amb l’embolcall perquè                
aquest se senti acollit lingüísticament i humanament parlant. El/la mestra introduirà           
mesures que compensin i corregeixin la situació de desigualtat de qui s’ha d’habituar a              
una llengua diferent a la seva. 

    
 

    
9. CRITERIS PER A L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT ESPECÍFICA D’ALUMNES          
D’INCORPORACIÓ TARDANA AMB DÈFICIT DE CONEIXEMENT DE LA LLENGUA         
CATALANA 

 
Els alumnes amb dificultats, amb necessitats especials i d’escolarització tardana seran           
objecte de les adaptacions curriculars corresponents i rebran una atenció individualitzada. 

 
a) Alumnat d’incorporació tardana. 

 
El coneixement de la llengua catalana que s’exigirà als alumnes que s’hagin incorporat             
tardanament al centre tendrà en compte aquesta circumstància i, per tant, s’aplicaran            
mesures organitzatives i estratègies didàctiques per tal d’aconseguir que aquest alumnat           
rebi una acollida al centre i una atenció lingüística adient per facilitar el seu accés a les                 
llengües curriculars i d’aprenentatge, així com una adaptació satisfactòria al centre i al             
sistema educatiu de les Illes Balears. Aquestes seran: 

 
● Determinació del nivell de competència lingüística de l’alumnat nouvingut al centre,           

provinent d’un altre país o territori de llengua no castellana ni catalana. ➢ Aplicació              
de suport – reforç educatiu. 

● Adaptació dels materials curriculars de les diferents assignatures per facilitar-ne la           
comprensió a l’alumnat nouvingut. 

● Reforç intensiu de vocabulari bàsic d’ús per poder anar avançant en el procés             
d’ensenyament – aprenentatge de les diferents àrees del currículum. 

● Simplificació de les estructures lingüístiques a fi que resulti més senzilla la            
comprensió i assimilació de conceptes a aprendre. 

● Utilització d’estratègies lingüístiques, gestuals, visuals i d’altre tipus per tal de           
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motivar l’alumnat d’incorporació tardana i aconseguir que vagi assolint de mica en            
mica major competència lingüística. 

● Aplicar el PALIC que té redactat l’escola per treballar les deficiències lingüístiques            
dels infants. 

 
  
 
10. EL TRACTAMENT DE LES DESTRESES COMUNICATIVES: LLENGUA        
CATALANA I CASTELLANA 

 
L'àrea de llengua, a més del seu currículum específic, abasta un camp més ampli, que               
s'estén a totes les altres àrees. Cal no perdre de vista aquest fet a l'hora d'avaluar el grau                  
d'adquisició de la competència lingüística dels alumnes. És necessari recordar sempre el            
caràcter interdisciplinari de la llengua, i la influència que té, sobre tot l'aprenentatge, el fet               
de ser hàbil o no en comprensió i expressió. 

 
Allò que voldríem en realitat, és que els alumnes comprenguessin allò que escolten,             
s’expressessin i llegissin amb fluïdesa, entenguessin allò que llegeixen i escrivissin           
clarament sense errades i amb coherència, a més que sabessin aplicar tot el que han               
escoltat o llegit per millorar tant els processos com els resultats. 

 
En llenguatge això es tradueix en quatre destreses bàsiques: 

  
a)  Comprensió oral. 

 
b)  Expressió oral. 

 
c)  Comprensió lectora. 

  
d)  Expressió escrita. 

 
Totes aquestes destreses inclouen continguts que fan referència a les habilitats           
lingüístiques. L'ús formal oral i escrit tenen molts aspectes comuns (tema prefixat,            
tipologia textual, planificació del contingut, sintaxi i lèxic, subjecció a una norma            
estàndard, etc.), a més, hi ha nombroses situacions comunicatives que combinen diversos            
usos i permeten relacionar ambdós aprenentatges. Així i tot, i atenent a les edats dels               
nostres alumnes, cal donar molts d’importància a la llengua oral per afavorir posteriorment             
el llenguatge escrit i la comprensió i l'elaboració de textos.  
 
 

    
11. EL TRACTAMENT DE LA LLENGUA  A L’EDUCACIÓ INFANTIL 

 
 

L’apropament a la lectura i escriptura es pot fer: 
 

a) Lectura: missatges, contes, pòsters, notícies, receptes, ... tot allò que es pugui llegir i               
que forma part del món quotidià dels infants... 
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b) Escriptura: el nom, feim receptes, cartes, contes, treballam projectes i tot allò que li               
sigui proper, etc. 

 
El nostre objectiu principal és que els infants entrin en contacte amb el món escrit. Que                
gaudeixin de la lectura i de l’escriptura. I que, sense adonar-se de l’esforç que suposa ,                
puguin aprendre a llegir i escriure sempre respectant el seu estat maduratiu. 
 
A 5 anys es du a terme el programa GERMANS LECTORS juntament amb un curs de                
primària. 

 
No és un objectiu d'Educació Infantil l'assoliment de la lectoescriptura, sinó que sols es              
treballen les bases per a posteriors aprenentatges.  
 
Dins la lliure circulació, els infants compten amb un espai dedicat a totes les habilitats               
lingüístiques. 
 
 
 
12. INTERVENCIÓ DEL SERVEI DE LOGOPÈDIA EN EL PLC 
  
El centre compta amb una mestra d’audició i llenguatge (AL) per tal de poder assolir els                
objectius proposats al PLC. Es donarà resposta a les necessitats educatives que            
presenten els alumnes en relació a l’expressió oral i escrita de la llengua catalana, ajudant               
a millorar o superar les dificultats específiques de llenguatge que puguin presentar els             
alumnes. 
 
Les actuacions principals són: 
 

● Valorar i prevenir dificultats de llenguatge i comunicació que puguin aparèixer a les             
primeres etapes escolars. 

● Participar en l’avaluació psicopedagògica. 
● Intervenir directament amb l’alumnat o indirectament, assesorant a la família i a            

l’equip docent. 
● Valorar i prevenir processos de lectura i escriptura. 

 
La intervenció es realitza dins l’aula ordinària, en gran grup, mitjançant tallers            
especialitzats. D’aquesta manera tots els alumnes participen i es beneficien del suport,            
millorant així les seves capacitats comunicatives. A l’etapa d’Infantil es prioritzen activitats            
que promouen el desenvolupament correcte del llenguatge oral. A l’Educació Primària es            
dóna la mateixa importància a tots els àmbits del llenguatge (expressió oral i             
lectoescriptura)  atenent a les necessitats de l’alumnat. 
 
 
 
 
13. MESURES PER A POTENCIAR EL CONEIXEMENT DE LA LLENGUA, CULTURA I            
TRADICIONS PRÒPIES 
 
Dins l’eix de compromís i defensa de la llengua i cultura catalanes i contemplades a la  

15 



 

PGA, dum a terme una sèrie d’activitats en aquesta direcció: 
 

 
● Bunyolada 

 
- La tradició dels bunyols la mantenim viva a la nostra escola i la nostra APIMA ens ofereix                  
la seva elaboració i tast d’aquest dolç, de la nostra gastronomia local. 
 

● Nadal 
 

Decoració del centre, preparació de la xocolatada, les rifes i el mercadet de Nadal              
organitzat per l’APIMA. 

 
● Sant Antoni 

 
Al centre es fa un fogueró. Degustació de la torrada de botifarrons i llonganissa              
tradicional. ximbombada i gloses per part de tots els cursos al voltant del fogueró. 

 
Es treballa a cada aula diferents  glosses per després cantar-les al fogueró. 
 
En ocasions , hem dut a terme tallers de gloses i de ximbombes. 

 
Els alumnes de sisè i de cinquè es vesteixen de dimoni per al fi de festa i son triats pel                    
conjunt dels alumnes de l’escola. 

 
● Carnestoltes 

 
Durant la setmana ens visita el Rei Carnestoltes amb la seva colla de col·laboradors.              
Encarnen aquestes figura diferents pares i mares. Van curs per curs sonant els             
instruments i proclamen l’arribada de la festa i les indicacions per a la disfressa. 

 
El divendres es fa una gran festa de carnaval on els alumnes i mestres mostren la seva                 
cara més divertida. Els alumnes desfilen individualment, en parella o en grup. 

 
Jaia Corema (Quaresma). Els cursos d’educació infantil i el primer cicle de primària solen              
realitzar aquesta activitat. 

 
● Pasqua 

 
Elaboració de dolços  i menjars típics d’aquestes dates: crespells, robiols i panades 

 
● Festa de Sant Jordi 

 
És una commemoració a la que li donam molta importància. Un mestre s’encarrega de la               
coordinació i l’APIMA col·labora activament en la celebració i al voltant d’un bon grapat              
d’actes: estand de llibres, teatre, contacontes, tallers de roses i punts de llibre, ludoteca...  

 
 
14. ESTRATÈGIES PER A L’ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS D’AQUEST PLC 
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* Cada curs marcarà les estratègies i activitats que dura a terme per assolir el nivell                
competencial en les tres llengües: 
 

- Cicle Infantil: 
 

- Llengua catalana: rutines, cercles participatius, teatrets, cançons, joc simbòlic,         
receptes, petits projectes, dinàmiques de grup, converses, endevinalles, contes,         
refranys, glosses, rodolins... 

- Llengua castellana: cançons i contes.  
- Anglès: es treballa la comprensió oral i l’expressió oral, a través d’audicions,            

vídeos, cançons, rimes, contes, petites dramatitzacions, memoritzacions,       
repeticions ... 

 
- 1r cicle: 

 
- Llengua catalana i castellana: 

 
- Dinàmiques de cohesió de grup(cercles de diàleg, diari personal, capsa de la            

vida…), projectes, tallers, mllegim en parella, dinàmiques de treball cooperatiu          
(lectures, comprensió lectora i treball d’altres continguts curriculars) 

 
 

- 2n cicle: 
 

- Llengua catalana i castellana: 
 

- Comprensió oral: entendre qualsevol tipus de missatge oral (vídeos, audios, 
converses..). 
- Comprensió escrita: lectures de diferents texts ( contes, còmics, manuals 
d’instruccions, textos divulgatius, textos expositius, argumentatius, llenguatge 
publicitari, periodístics…). 
- Expressió oral: converses, debats, dramatitzacions, narracions… 
- Expressió escrita: elaboració de diferents tipus de texts (contes, notícies, 
descripcions, poesies, instruccions), en qualsevol format, ja sigui a mà o amb 
ordinador 

 
- Anglès (de de 1r fins 6è) 

 
- Comprensió  oral: es treballen converses, descripcions, audicions, vídeos, cançons, 

taller de cuina, taller de teatre (1r, 2n, 3r). Projectes (demanar i contestar 
preguntes). 

- - Comprensió escrita: lectures, activitats del llibre, texts, taller de cuina, receptaris, 
taller de teatre (1r, 2n,3r). Projectes (recerca d’informació). 
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- Expressió oral: converses, diàlegs, descripcions, cançons, rimes, representacions, 
teatre, memoritzacions, taller de cuina, explicar una recepta o dirigir… Projectes 
(exposicions orals). 

- Expressió escrita: dictats, redaccions, descripcions, lapbooks, escriure receptes de 
cuina, inventar obres de teatre… Projectes (fer els lapbooks). 

 
 
 
15. AVALUACIÓ I SEGUIMENT DEL PLC 
 
A cada curs escolar a la PGA es concretaran els objectius referents al PLC que es                
pretenen aconseguir, els quals seran avaluats a la memòria general tenint en compte els              
indicadors pertinents. En aquest apartat establim possibles indicadors per a cada objectiu. 
 
4.1. Assolir el màxim nivell de competència comunicativa i de les habilitats bàsiques de              
la llengua (escoltar, parlar, llegir i escriure) en les dues llengües oficials (català i              
castellà). 
 

● Nivell d’assoliment de la competència lingüística en cada llengua respecte del nivell            
esperat i respecte de la mitjana de les Illes Balears. 

● Qualificació mitjana de cadascuna de les àrees lingüístiques de 6e de primària. 
● Qualificació mitjana de cadascuna de les matèries lingüístiques de 1r d’ESO de            

l’alumnat procedent de la nostra escola. 
 
4.2. Adquirir en anglès la competència comunicativa bàsica que els permeti           
expressar i comprendre missatges senzills i desenvolupar-se en situacions         
quotidianes. 
 

● Nivell d’assoliment de la competència lingüística en anglès respecte del nivell           
esperat i respecte de la mitjana de les Illes Balears. 

● Qualificació mitjana de l’àrea d’anglès a 6é de primària. 
● Qualificació mitjana de la matèria d’angles de 1r d’ESO de l’alumnat procedent de             

la nostra escola. 
 
4.2. Desenvolupar una actitud de respecte envers la pluralitat lingüística i cultural del             
nostre entorn social i evitar els estereotips lingüístics i les discriminacions per raó de              
llengua. 
 

● % alumnes que expressen opinions o manifesten actituds discriminatòries o poc           
tolerants per qüestions lingüístiques (es pot valorar a través d’una activitat on            
l’alumnat expressi la seva opinió en relació a una situació lingüística proposada). 

 
4.4. Utilitzar la lectura com a font de plaer i de gaudi, i adquirir l'hàbit lector. 
 

● % alumnes que manifesten que els agrada llegir (es pot valorar a través d’una              
enquesta amb caràcter anònim) 

 
 

18 



 

16. CONSIDERACIONS FINALS 
 
L’elaboració d’aquest PLC ha obeit principalment a la idea que esdevingui una eina que              
articuli el tractament global i diferenciat de les tres llengües, objecte d’aprenentatge al             
nostre centre. Amb l’objectiu de recollir el màxim de sensibilitats i voluntats, hem volgut              
posar l’accent en la millora de la competència lingüística del nostre alumnat i             
distanciar-nos d’una vessant ideològica que difícilment pot actuar de denominador comú i            
catalitzador del pla. 
Volem allunyar-nos d’un terreny de conflicte i actuar amb inteligència i sentit comú. Cada              
persona pot posicionar-se en un sentit o altre. No oblidem però, que representam a una               
institució, que som Administració Pública i que estam subjectes a aquesta condició.  

 
JUNY DE 2017 
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