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1 PRELUDI / INTRODUCCIÓ

El Projecte Lingüístic del CEIP S'Hort des Fassers és un document inclòs al PEC del

nostre  centre.  El  PLC  és  el  marc  on  s'estableix  el  tractament  de  les  llengües

d'ensenyament del nostre centre educatiu. Per tant el PLC vol reflectir les directrius de

tot el que afecta a l'ús, aprenentatge i ensenyament de llengües en el centre.

Les característiques d'aquest document són:

• La legalitat com a marc de referència.

• Ha de ser vinculant per part de tots els components de la comunitat educativa.

• Ha de ser global en la seva aplicació, als diferents cursos, cicles, comissions...

en l'àmbit de gestió i en el procés d'ensenyament-aprenentatge.

• Obert a les adaptacions necessàries.

Per tant, la raó de ser d'aquest document és reflectir quina és la situació lingüística

actual de l'escola i determinar tots els aspectes metodològics, organitzatius i normatius

que regiran el seu ús i tot el procés d'ensenyament-aprenentatge.

Per saber de quina realitat sociolingüística partíem a l'octubre de 2016 vàrem passar

una enquesta anònima a totes les famílies. Tenguérem el retorn del 71% d'elles. A

continuació es detallen els resultats per pregunta i amb el corresponent percentatge de

les respostes.
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1.1 Enquesta ús de llengües:

Català
20%

Castellà
68%

Altres
12%

1. Amb la mare, quina llengua empra generalment el/ la vostre/a fill/a?

Català
20%

Castellà
70%

Altres
10%

2. Amb el pare, quina llengua empra generalment el/la vostre/a fill/a?
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Català
25%

Castellà
69%

Altres
6%

3. Amb els germans (si en té), quina llengua empra generalment el/la vostre/a fill/a?

3%

18%

36%

42%

4. Amb quina llengua es relaciona habitualment 
amb els amics dins l'escola (esplai, fila...)?

Sempre en català

Majoritàriament en català

Sempre en castellà

Majoritàriament en castellà
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4%
15%

48%

33%

5. Amb quina llengua es relaciona habitualment amb els amics
 fora de l'escola (extraescolars, esport, parc, missatges mòbil)?

Sempre en català

Majoritàriament en català

Sempre en castellà

Majoritàriament en castellà

37%
55%

7%

6. Quina acostuma a ser la llengua dels contes o llibres que llegeix?

Majoritàriament en català

Majoritàriament en castellà

Una altra
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Majoritàriament en català
2%

Majoritàriament en castellà
92%

Una altra
6%

7. Amb quina llengua acostuma a veure els programes de televisió?

Majoritàriament en català
5%

Majoritàriament en castellà
83%

Una altra
12%

8. Quina acostuma a ser la llengua dels jocs o videojocs als quals juga?
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1.2  Anàlisis sociolingüístic

El CEIP S'Hort des Fassers és un centre públic de dues línies depenent

de la Conselleria d'Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears.

Es  troba  situat  al  nord  de  Mallorca  a  la  ciutat  d'Alcúdia.  Tenim  una

matrícula al voltant dels 490 alumnes. La ciutat d'Alcúdia en particular i

Mallorca en general són llocs que reben molta immigració tant de l'Estat

espanyol com d'altres països europeus i d'altres continents. És per això

que actualment a l'escola hi conviuen famílies de diferents procedències i

per tant, amb coneixements lingüístics i culturals ben diversos. El resultat

de l'enquesta és un reflex fidedigne de la nostra realitat lingüística i per

tant un bon punt de partida per elaborar el nostre PLC. 

Anàlisi DAFO

DEBILITATS AMENACES

• Mobilitat de la plantilla. • Altes i baixes d'alumnes durant tot
el curs.

• Manca de referents lingüístics fora
de l'escola.

• Resistència a la integració.

FORTALESES OPORTUNITATS

• Professorat implicat.
• Organització  d'activitats,  tallers  i

iniciatives.
• Metodologia inclusiva i integradora.

• Normativa vigent.
• DG i DIE involucrats.
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2 MARC LEGAL

◦ Són d’aplicació els textos normatius següents:
 

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

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

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

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

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

de 20 de maig),  modificada per  la  Llei  1/2016,  de 3 de febrer  (BOIB núm.  

18 de 6 de febrer). Article 17 i següents. 

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

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

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

1994,  sobre  l'ús  de  la  llengua  catalana,  pròpia  de  les  illes  Balears,  com a  

llengua  vehicular  en  l'ensenyament  no  universitari  (BOCAIB  núm.105,  de  

27 d’agost). 

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

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

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

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

per  la  qual  es  regulen  els  usos  de  la  llengua  catalana,  pròpia  de  les  Illes  

Balears, com a llengua d’ensenyament en els centres docents no universitaris  

de les Illes Balears (BOCAIB núm. 69 de 26 de maig). Articles 3, 4, 5 i 12. 

- Decret 119/2002, de 27 de setembre, pel qual s'aprova el reglament orgànic 

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

d'educació primària i dels col·legis públics d'educació infantil i primària (BOIB  

núm. 120 de 5 d'octubre). Article 62. 

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

l'educació  primària  a  les  Illes  Balears  (BOIB  núm.  97  de  19  de  juliol),  

modificat pel Decret 28/2016, de 20 de maig (BOIB núm. 64 de 21 de maig). 

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

comunicativa  en  llengües  estrangeres  als  centres  educatius  sostinguts  amb  

fons públics de les Illes Balears. 
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3 ÚS DE LA LLENGUA CATALANA COM A LLENGUA 
VEHICULAR I D'APRENENTATGE.

3.1 Bases principals d'aquest PLC

▪ El català,  llengua pròpia de les Illes Balears,  s'utilitzarà com a llengua

vehicular i d'aprenentatge.

▪ El centre planificarà i garantirà el coneixement de la llengua i la cultura

catalana, pròpia de les Illes Balears, per a tota la comunitat educativa.

▪ El  centre  promourà  la  participació  de  tota  la  comunitat  educativa  en

activitats  que  fomentin  l'ús  de  la  llengua  catalana  i  la  integració  a  la

cultura pròpia de les Illes Balears.

▪ En acabar l'ensenyament primari l'alumnat ha de ser competent segons

normativa del currículum oficial de les Illes Balears en llengua catalana,

pròpia de les Illes Balears, en llengua castellana, així com també en una

llengua estrangera (anglès).

3.2 Objectius lingüístics

3.2.1 Àmbit docent

• Garantir l'aprenentatge de la llengua catalana, castellana i anglesa a

tot l'alumnat.

• Utilitzar la llengua catalana en les reunions de claustre, consell escolar

i coordinació en general.

3.2.2 Àmbit organitzatiu

• Gestionar  i  garantir  l'actualització  lingüística  de  tota  la  comunitat

educativa.

• Reforçar  la  coordinació  amb  el  departament  de  català  de  l'IES  de

referència  per  tal  d'intercanviar  informació  sobre  el  grau  de

coneixement i l'ús de la llengua catalana.

3.2.3 Àmbit administratiu

• Garantir l'ús i la correcció de la llengua catalana en la documentació

del centre (actes, certificats, circulars...)  a excepció d'aquells que el
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seu destí sigui una Comunitat Autònoma que no tengui com a llengua

oficial el català.

3.2.4 Àmbit de relació

• Garantir l'ús de la llengua catalana en totes les comunicacions orals i

escrites.

• Promoure  situacions  de  comunicació  lingüística  entre  l'alumnat  en

situacions no docents.

• Fomentar que el web, blocs d'aula i ràdio escolar tenguin el català com

a llengua principal.

3.2.5 Àmbit d'activitats complementàries i extraescolars

• Fer  del  català  la  llengua  d'ús  habitual  en  la  preparació  i

desenvolupament d'activitats extraescolars.

• Fomentar que ponents, monitors i personal laboral i de serveis utilitzin

la llengua catalana en les seves exposicions, tallers o durant el seu

servei.

4 TRACTAMENT GLOBAL DE LES LLENGÜES CURRICULARS

4.1 Llengua Catalana (L1) i Llengua Castellana (L2)

La L1 del nostre centre és la catalana tant a Ed. infantil com a primària, per

això, l'aprenentatge de la lectoescriptura es fa en català.

La L2 del nostre centre és la castellana. El procés d'aprenentatge de la L2 es

desenvolupa des de la comprensió i l'expressió primer oral i després escrita.

Les exposicions del professorat, el material didàctic, els llibres de text així

com  les  proves...  són  en  llengua  castellana.  Els  alumnes  inicien

l'aprenentatge de la L2 en el 1r nivell del cicle inicial d'Ed. Primària. Com que

l'alumnat  ja  en  té  un  cert  domini  no  parlarem d'introducció  de  la  llengua

castellana, sinó de sistematització.

L'objectiu  final  no és altre  que l'alumnat sigui  igual  de competent  tant  en

llengua catalana com en llengua castellana.
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4.1.1 Educació Infantil

En  aquest  cicle  s'utilitzarà  com  a  llengua  vehicular  i  d'aprenentatge

únicament la catalana per facilitar la immersió lingüística. A nivell oral es

posarà  molt  èmfasi  en  l'enriquiment  del  vocabulari,  la  fonètica  i

l'estructuració de frases. A nivell de lectoescriptura, aquesta es comença

a treballar durant el segon trimestre de 4t i s'avança gradualment a 5è i

6è.

Els objectius a assolir pel que fa a aquests aspectes a l'educació infantil

són:

◦ Ser capaç de comunicar amb vocabulari propi de l'edat, situacions,

fets i vivències contextualitzades en l'entorn.

◦ Aproximar-se a la lectoescriptura amb vocabulari conegut i adequat

al nivell.

4.1.2 Educació Primària. 

A partir del curs 17/18 es desenvoluparà l'àrea de llengua catalana de 1r

a 6è amb una nova metodologia i programació consensuada pels tutors

sense llibres de text. Documentació a part i en procés d'elaboració - que

una vegada enllestida s'adjuntarà a aquest PLC com un annex - aquesta

desenvoluparà  les  quatre  competències  bàsiques  de  tota  llengua  –

comprensió i expressió oral i escrita - així com també l'ús de la llengua en

els seus aspectes gramaticals, ortogràfics,  lèxics i  sintàctics.  Finalment

també es centrarà en l'educació literària.

4.2 Llengua Anglesa

El  precepte  legal  és  el  Decret  45/2016  que  desenvolupa  la  competència

comunicativa en llengües estrangeres. Al CEIP S'Hort des Fassers s'inicia

l'aprenentatge de la llengua anglesa des de 4t d'Educació Infantil. L'objectiu

de l'escola és la millora de l'aprenentatge de l'anglès posant èmfasi en la

comprensió, la producció i la comunicació. Per tal d'aconseguir els objectius

és molt important que el professorat que imparteixi l'àrea ho faci en llengua

anglesa i amb el màxim de rigor lingüístic.
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▪ Comprensió i expressió oral i escrita

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. En la mesura que es

pugui, l'anglès s'utilitzarà en totes les activitats orals i escrites d'aquesta

àrea: exposicions del mestre, el material didàctic, llibres de text, proves...

A  l'etapa  d'Ed  primària  es  segueixen  diferents  programes  com  l'e-

twinning... Comptam amb un Speaking Assistant nadiu en llengua anglesa

que  ajuda  en  el  desenvolupament  de  la  plàstica  en  anglès  a  tota  la

primària  (Arts  &  Crafts),  a  més  a  més,  i  per  reforçar  l'enfocament

comunicatiu, es fan desdoblaments setmanals per treballar el llenguatge

oral a partir de 2n de primària (speaking skill).

4.3 Graella amb número d'hores de cada llengua per a cada curs.

Distribució horària setmanal Educació Primària
(Aprovada per Claustre – Acta 7 de 25 de maig de 2016)

CICLE INICIAL CICLE
SUPERIOR

ÀREES IDIOMA Total 1r 2n 3r 4t 5è 6è ÀREES IDIOMA Total

Llengua catalana i
literatura

català 11,5 h. 4 4 3,5 3,5 3,5 3,5 Llengua catalana i
literatura

català 10,5 h.

Llengua castellana i
literatura

castellà 11,5 h. 3,5 4 4 3,5 3,5 3,5 Llengua castellana
i literatura

castellà 10,5 h.

Llengua estrangera anglès 6,5 h. 2 2 2,5 2,5 3 3 Llengua estrangera anglès 8,5 h.

Matemàtiques català 12 h. 4 4 4 4 4 4 Matemàtiques català 12 h.

Ciències Naturals català 5 h. 1,5 1,75 1,75 1,5 1,75 1,75 Ciències Naturals català 5 h.

Ciències Socials català 5 h. 1,5 1,75 1,75 1,5 1,75 1,75 Ciències Socials català 5 h.

Educació Física català 6 h. 2 2 2 2 2 2 Educació Física català 6 h.

Religió / Valors
socials i cívics

català 3 h. 1 1 1 1 1 1 Religió / Valors
socials i cívics

català 3 h.

Educació artística anglès/
català

6 h. 2 2 2 2 2 2 Educació artística Anglès/
català

6 h.

Temps d'esplai / 7,5 h 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Temps d'esplai / 7,5 h.

Projectes
interdisciplinars

català 1h 1 1 1 1 1 1 Projectes
interdisciplinars

català 1 h.

Total 75 Total 75

C/ de l'Eclipsi, s/n - 07400 - Alcúdia  - Illes Balears                                                                  Telèfon i Fax: 971 897375 
ceipshortdesfassers@educaib.e  u      13                                           www.fassers.org 

mailto:ceipshortdesfassers@educacio.caib.es
http://www.fassers.org/


CONSELLERIA  D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
CEIP S’HORT DES FASSERS                                                                                       ALCÚDIA

5 PLANTEJAMENTS DIDÀCTICS SOBRE ELS QUALS ES 
FONAMENTA

5.1 Enfocament metodològic

L'aprenentatge de les llengües ha de ser un treball interdisciplinari, és a dir,

tot el professorat ha de tenir present que l'ús de la llengua és indispensable

per a l'aprenentatge de totes les àrees i matèries i que a la vegada, aquestes

col·laboren  en  la  utilització  correcta  del  llenguatge  com  a  instrument

d'identitat, de coneixement i de representació. Per tant, s'ha de vetllar pel bon

ús lingüístic, tant del professorat com de l'alumnat. La Comissió Lingüística

serà  l'encarregada  de  vetllar  pel  bon  ús  lingüístic  per  part  de  les

comunicacions, web i documents del centre; a més promourà les formacions

que siguin necessàries a nivell de centre.

El nostre centre treballa l'ensenyament de llengües mitjançant la immersió

lingüística;  l'aprenentatge  cooperatiu  com podrien  ser  els  padrins  lectors;

l'enfocament comunicatiu amb els desdoblaments d'speaking, les sessions

de llenguatge oral  a  l'aula  de Bla,  bla,  bla...  i  tallers de llenguatge a Ed.

Infantil.  A primària  s'intenta posar dues sessions seguides de llengua per

poder desenvolupar activitats més complexes com les d'expressió escrita; hi

ha una alta presència de les TIC a les aules.

6 CRITERIS D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN CASOS DE 
DÈFICIT DE CONEIXEMENTS LINGÜÍSTICS.

6.1 Pla d'acolliment lingüístic i cultural

Tot i que el CEIP S'Hort des Fassers no té físicament un PALIC en vigor sí

que podem exposar quin és el nostre procediment a l'hora de fer l'acolliment

lingüístic i cultural de l'alumnat nouvingut.

En primer lloc la secretària reb per primera vegada la família i en recull la

informació inicial. A partir d'aquí es fa el traspàs al futur tutor/a i aquest passa

a ser la persona responsable del seguiment d'aquest alumne. Amb l'ajut del

mestre AD i PT es dissenyarà una pauta individualitzada del seguiment i la

Cap d'Estudis organitzarà qui, com, quan i on es farà el suport. En diferents

reunions d'equip docent i  de sessió d'avaluació es realitzarà el  seguiment

d'aquest alumnat.
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6.2 Suport lingüístic alumnat nouvingut

Cal tenir en compte diferents variants com l'edat, la procedència i la L1 de

l'alumnat. A Ed. Infantil s'entèn, per la dinàmica de les classes, que a totes

les sessions es fa immersió lingüística, per tant es realitzen els suports dins

l'aula. A Ed. Primària es distingeix el cicle inicial del cicle superior. A l'inicial

es fa la immersió dins l'aula amb els suports establerts i al cicle superior ja es

desenvolupen suports més específics en petit grup fora de l'aula.

7 ADEQUACIÓ DEL PROCÉS D'ENSENYAMENT A LA 
REALITAT SOCIOLINGÜÍSTICA

7.1 Llengües familiars que es parlen al centre

Al nostre centre són moltes les nacionalitats que hi conviuen i per tant també

són moltes les distintes L1. Com s'ha pogut observar a l'enquesta sabem que

un 70% té la llengua castellana com a L1, un 20 % la catalana i finalment un

10% una altra llengua com a L1. Dins aquest 10% hi podem trobar: anglès,

alemany, portuguès, xinès, rus, àrab, francès, romanès, italià... 

7.2 Com atenem la diversitat i la multiculturalitat

Respetant  en  tot  moment  els  referents  lingüístics  i  culturals  de  l'alumnat

s'estableix la llengua catalana com a llengua vehicular i d'ús al centre. Així es

desenvolupen activitats, tallers i sortides d'una manera transversal per tal de

fomentar el coneixement, la valoració i el respecte dels aspectes bàsics de la

cultura, la història i el patrimoni artístic i cultural de les Illes Balears. Activitats

com  Nadales,  Sant  Antoni,  Setmana  Cultural...  totes  elles  tenen  un

enfocament cap a la integració i la immersió lingüística i cultural. A més a

més  s'organitzarà  almenys  una  jornada  a  l'any  en  la  que  les  diferents

llengües familiars del nostre centre es sentin prou valorades com a part de

l'enriquiment cultural de tota la comunitat educativa.

8 APLICACIÓ, SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLC

8.1 Comissió de Normalització Lingüística

La CNL està composta, així com marca la normativa, per un mestre de cada

cicle a més d'un del departament d'anglès i del director. És l'encarregada de
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proposar  i  desenvolupar  activitats,  així  com assessorar  la  CCP per  fer  el

seguiment del PLC.

8.2 PGA

A  la  PGA  és  on  es  concretaran  els  objectius  i  activitats  que  caldrà

desenvolupar durant el  curs escolar que ha de desplegar el  PLC. També

recollirà les aportacions fetes a la Memòria anual del curs anterior.

8.3 Memòria anual

A  la  Memòria  anual  hi  haurà  un  apartat  en  el  que  es  pugui  valorar  el

desplegament  i  les  actuacions  fetes  del  nostre  PLC.  Servirà  de  punt  de

partida i millora per a la PGA del curs següent.

8.4 Elaboració, avaluació i aprovació

El PLC, com a document que forma part del Projecte Educatiu de Centre,

(PEC), ha de ser elaborat, d'acord amb el Decret 92/1997 i altra normativa

vigent,  per  l'equip  directiu,  amb les aportacions que hagi  pogut  rebre  del

claustre de professors com de la comissió de normalització lingüística, dels

altres  òrgans  de  coordinació  i  de  tota  la  comunitat  educativa.  El  Consell

Escolar  té  la  competència  d'avaluar  el  PLC,  i  finalment  el  director  l'ha

d'aprovar.

8.5 Revisió

Es recomana un seguiment i una avaluació anuals del PLC, sobretot quan

hagin canviat determinades circunstàncies del centre (incorporació de nous

col·lectius  d'alumnes,  introducció  de  noves  metodologies  d'ensenyament,

canvis de normativa...). En qualsevol cas, la revisió s'ha de fer, com a mínim,

cada 5 anys.

8.6 Pla d'acció i línies d'actuació

      Tenint en compte els objectius lingüístics proposats en aquest PLC tot seguit 

     detallarem línies d'actuació, indicadors, recursos, responsables i 

     temporalització de cada un d'ells.
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Objectiu núm. 1
Garantir  l'aprenentatge  de  la  llengua
catalana a tot l'alumnat.

Línies d'actuació Indicadors

Garantir la immersió lingüística dels nouvinguts.

Explorar  metodologies  que  afavoreixin
l'aprenentatge de la llengua.

Propiciar l'èxit escolar en llengua catalana.

Grau  d'immersió  de
l'aumnat nouvingut.

Grau  de  satisfacció
d'alumnat i professorat.

Resultats acadèmics.

Recursos Responsables Temporalització

Els propis del centre. El claustre. Contínua.
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Objectiu núm. 2

Utilitzar  la  llengua  catalana  en  les
reunions de claustre, consell  escolar i
coordinació en general.

Línies d'actuació Indicadors

Fomentar  que  les  reunions  es
desenvolupin en un català correcte.

Convocatòria de les reunions.

Actes de les reunions.

Aportacions  dels  diferents
membres en les reunions.

Recursos Responsables Temporalització

Els propis del centre.
Direcció.

El claustre.
Contínua.
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Objectiu núm. 3

Gestionar  i  garantir  l'actualització
lingüística  de  tota  la  comunitat
educativa.

Línies d'actuació Indicadors

Fomentar  activitats  de  formació  i
d'actualització lingüistica i metodològica.

Nombre de formacions.

Grau de participació.

Grau de satisfacció.

Recursos Responsables Temporalització

Els propis del centre. Comissió Lingüística. Contínua.
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Objectiu núm. 4

Reforçar  la  coordinació  amb  el
departament  de  català  de  l'IES  de
referència  per  tal  d'intercanviar
informació  sobre  el  grau  de
coneixement  i  l'ús  de  la  llengua
catalana.

Línies d'actuació Indicadors

Mantenir  i  reforçar  les  reunions  de
coordinació ja existents.

Nombre de reunions.

Organització de les reunions.

Acords de les reunions.

Recursos Responsables Temporalització

Els propis del centre. Cap d'estudis i tutors de 6è. Cada curs escolar.

C/ de l'Eclipsi, s/n - 07400 - Alcúdia  - Illes Balears                                                                  Telèfon i Fax: 971 897375 
ceipshortdesfassers@educaib.e  u      20                                           www.fassers.org 

mailto:ceipshortdesfassers@educacio.caib.es
http://www.fassers.org/


CONSELLERIA  D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
CEIP S’HORT DES FASSERS                                                                                       ALCÚDIA

                      À
m

b
it a

d
m

in
is

tra
tiu

Objectiu núm. 5

Garantir l'ús i la correcció de la llengua
catalana en la documentació del centre
(actes,  certificats,  circulars...)  a
excepció  d'aquells  que  el  seu  destí
sigui una Comunitat Autònoma que no
tengui com a llengua oficial el català.

Línies d'actuació Indicadors

Redactar d'una manera acurada vigilant
el registre i l'estil.

Documentació  elaborada  pel
centre. 

Registre d'entrada i de sortida.

Recursos Responsables Temporalització

Els propis del centre. Secretaria / Direcció. Contínua.
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Objectiu núm. 6 Garantir l'ús de la llengua catalana en
totes les comunicacions orals i escrites.

Línies d'actuació Indicadors

Extendre  la  llengua  catalana  com  a
vehicular del centre a tots els àmbits.

Reunions generals

Presentacions / Xerrades

Convocatòries / Actes

Recursos Responsables Temporalització

Els propis del centre.
Equip directiu.
Coordinadors.
Claustre.
AMIPA.

Contínua.
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Objectiu núm. 7
Promoure  situacions  de  comunicació
lingüística entre alumnat en situacions
no docents.

Línies d'actuació Indicadors

Fomentar activitats lingüístiques a nivell
de centre.

Facilitar la participació de les famílies.

Promoure  el  protagonisme  de  les
distintes llengües familiars. 

Nombre de propostes

Grau de satisfacció i participació

Recursos Responsables Temporalització

Els propis del centre. Comissió  de  Normalització
Lingüística.

Claustre

Contínua
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Objectiu núm. 8
Fomentar  que  el  web,  blocs  d'aula  i
ràdio escolar  tenguin el  català  com a
llengua principal.

Línies d'actuació Indicadors

Consolidar l'ús i la bona comunicació
dels blogs d'aula i d'especialistes.

Utilitzar  un  llenguatge  correcte  i
ordenat

Nombre  de  produccions  fetes  en
català.

Recursos Responsables Temporalització

Els propis del centre. Administrador/a web del centre.
Claustre.
Administrador/a ràdio escolar.

Contínua.
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Objectiu núm. 9
Fer del català la llengua d'ús habitual
en  la  preparació  i  desenvolupament
d'activitats extraescolars.

Línies d'actuació Indicadors

Fomentar la comunicació en la llengua
vehicular del centre.

Propiciar  jocs,  activitats  tallers...  en
llengua catalana.

Grau  de  coneixement  i  ús  de
llengua per part dels monitors/es.

Nombre d'activitats realitzades.

Recursos Responsables Temporalització

Els propis del centre.
Comissió  de  Normalització
Lingüística
AMIPA
Ajuntament

Contínua
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Objectiu núm. 10

Fomentar  que  ponents,  monitors  i
personal laboral i de serveis utilitzin la
llengua  catalana  en  les  seves
exposicions,  tallers  o  durant  el  seu
servei.

Línies d'actuació Indicadors

Fomentar que es faci ús de la llengua en
distintes situacions de comunicació.

Promoure iniciatives en llengua catalana

El tracte en el dia a dia.

Nombre d'activitats realitzades.

Recursos Responsables Temporalització

Els propis del centre.
Comissió  de  Normalització
Lingüística
AMIPA
Ajuntament

Contínua
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