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1. JUSTIFICACIÓ. CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC DEL CENTRE (D'ACORD AMB EL

PEC)
1.1. Justificació

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 això, 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 altra banda, el centre ha d’incentivar que l’alumnat, que progressivament

anirà adquirint un grau de competència lingüística major, adequat a la seva edat i

al que estableix el currículum oficial de llengües, usin la llengua (en el nostre

cas, la llengua catalana) més enllà de l’àmbit estrictament acadèmic.

El que sí és evident és que al nostre centre, i a la resta del municipi, el

català està en clar desavantatge respecte del castellà, almenys pel que fa a

l’ús. Per tot això, tal com indica la llei, el centre ha d’activar els mecanismes

necessaris per tal d’anivellar la competència i l’ús de la llengua catalana a la

castellana.

Tanmateix, l’objectiu últim és que els alumnes acabin sent igualment

competents en totes dues llengües cooficials.

1.2. Context Sociolingüístic

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

Conselleria d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears.
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Es troba situat al nord de Mallorca a la ciutat d'Alcúdia. Tenim una matrícula al

voltant dels 465 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.

1.3. 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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1.4. Resultats de l’enquesta lingüística
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2. OBJECTIUS.

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.

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.

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 seu destí sigui una

Comunitat Autònoma que no tengui com a llengua oficial el català.

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.

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.
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3. EL TRACTAMENT DE LA LLENGUA CATALANA:
3.1. Com a vertebradora de l’ensenyament

Cap membre de la comunitat educativa no pot ser discriminat amb motiu de la seva

llengua. Totes les actuacions que es facin per afavorir l’ús de la llengua catalana o

per garantir el coneixement del català s’hauran d’ajustar al principi de no separació

d’alumnes en funció de la seva llengua.

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 de compensació per la situació de domini en què es troba la

llengua castellana en la societat.

Per tal d’aconseguir això:

- El centre es compromet a afavorir de forma efectiva la presència del català

com a llengua vehicular de docència. Aquest objectiu suposa promocionar

l’ensenyament en català.

- El centre impulsarà l’ús de la llengua catalana tot explicant que és la manera

d’aconseguir un coneixement efectiu de les dues llengües oficials al finalitzar els

ensenyaments reglats.

- Per necessitats metodològiques i didàctiques tot l’ensenyament de les

assignatures no lingüístiques es farà en català, exceptuant les que es facin en

llengua estrangera i la pròpia de llengua castellana.

3.2. Com a llengua vehicular i d’aprenentatge

La llengua catalana és la llengua vehicular del centre. Per això es plantegen els

següents aspectes:

- S’ha d’afavorir una modificació progressiva dels hàbits lingüístics dels alumnes

per tal que la llengua catalana no sigui minoritària en les relacions personals.

S’ha de garantir que qualsevol alumne pugui parlar amb normalitat qualsevol de

les dues llengües oficials sense que ningú pugui al·legar incomprensió.

- Els hàbits lingüístics s’aprenen per imitació. Si els alumnes perceben que un

parlant de català ha de girar la llengua front a un parlant de castellà tendrà la
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percepció que la llengua catalana està marcada negativament. Els professors

han de contribuir al canvi d’hàbits lingüístics amb el seu exemple.

- A les reunions dels òrgans col·legiats, així com en les reunions fora de classe,

cada membre del centre (professors, alumnes i personal no docent) seguirà el

criteri de promoure una actitud positiva envers la llengua catalana.

- L’atenció als alumnes i pares per part del personal d’administració i serveis es

procurarà fer en català.

- Les activitats com a conferències, exposicions, publicacions, actuacions..., es

faran en la llengua que triïn els participants o autors de cada activitat, incloses

les llengües estrangeres.

- Aquells actes que suposin una presència externa de la imatge del centre es

faran en català.

- El web i App del centre estaran en llengua catalana, excepte en aquelles

ocasions on el centre es vulgui projectar a l’estranger.

3.3. Com a llengua de l’àmbit administratiu i de comunicació del
centre

Documentació administrativa:

- En tot allò que sigui pel funcionament intern del centre s’emprarà la llengua

catalana.

- Les comunicacions escrites dirigides als pares (circulars, butlletins

convocatòries, impresos de matrícula, informes, correus electrònics, notícies

web, comunicats de Gestib i App) s’enviaran en català.

- Els diferents impresos i documents elaborats per la secretaria del centre (arxius,

certificats, rebuts…) seran en català.

- Els expedients dels alumnes es faran amb el programa de la Conselleria

d’Educació i Formació Professional, el Gestib, en català.

- La correspondència enviada pel centre a un altre centre es farà en català, a no

ser que el destinatari estigui domiciliat fora de l’àrea lingüística catalana.

- Els instruments de gestió i de règim de funcionament del centre es redactaran en

català.

- Les actes dels diferents òrgans del centre (Claustre, Consell Escolar, Cicles…)

es faran en llengua catalana.
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Aspectes Ambientals:

- El nom del centre s’emprarà en la seva expressió oficial: CEIP S’Hort des

Fassers.

- La retolació de les diferents dependències (aules, menjador, gimnàs…) es farà

en català.

4. EL TRACTAMENT GLOBAL DE LES LLENGÜES CURRICULARS

4.1. Tractament global de les diferents llengües

Llengua catalana (L1) - Llengua castellana (L2)

La L1 del nostre centre és la catalana tant a ed. infantil com a ed. 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.

L’alumnat inicia 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.

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

nivell.

Educació Primària.

A partir del curs 17/18 es desenvolupa l'àrea de llengua catalana de 1r a 6è amb

una nova metodologia i programació consensuada pels tutors sense llibres de

text. En aquest document es desenvolupen 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.

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 obligatòriament al darrer curs del segon

cicle de l’educació infantil (6è d’Educació infantil) i es podrà anticipar als cursos

de 4t i 5è d’Educació infantil sempre que disposem dels recursos suficients i que

es pugui garantir la continuïtat en tots els cursos fins a l’acabament de l’etapa.

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. En aquest document s’exposa la nova

metodologia i organització de l’àrea de la llengua anglesa.

▪ 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 consulta, proves...

A l'etapa d'Ed primària es segueixen diferents programes com per exemple

l'e-twinning. Comptam amb un Speaking Assistant nadiu en llengua anglesa que

ajuda en el desenvolupament de les sessions de l’àrea a tota la primària, a més

a més, i per reforçar l'enfocament comunicatiu, es fan desdoblaments setmanals
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per treballar el llenguatge oral a partir de 3r o 4t de primària (speaking skill)

depenent de la càrrega horària que puguin assumir les mestres d’anglès.

4.2. Mesures per a la coordinació i la integració curricular

S’impulsarà, mitjançant formació, ajuda d’experts o comissió redactora,

l’elaboració d’un Pla Lector on, entre d’altres propostes, s’estipuli com i de quina

manera s’ha d’encarar la lectura als diferents cicles, per així garantir una

coordinació i línia de centre comuna.

També es considera oportú realitzar coordinacions entre l’especialista de llengua

anglesa amb les tutories de l’etapa d’infantil per introduir o treballar

conjuntament el vocabulari de l’àrea.

A l’hora de fer les programacions d’aula prendre com a punt de partida les

programacions docents d’ambdues llengües oficials per tal de no caure en

repeticions de continguts.

Organitzar i promoure coordinacions intercicles almanco 2 cops al llarg del curs.

4.3. Motivació de la decisió d'incorporar, o no, l'ensenyament en
una llengua estrangera tenint en compte la realitat del centre

Com a centre de doble línia tenim en plantilla dues mestres a temps complet de

llengua estrangera (anglès). La capacitat horària d’ambdues just és suficient per

atendre tots els grups. Si a més tenim diferents nivells triplicats, aleshores no

basten les hores i cal perfilar una tercera plaça de llengua estrangera, però també

cal posar en valor que degut a les necessitats del nostre alumnat necessitam de la

figura extra de mestres de suport (PT, AL). Per això, a l'hora d’elaborar quotes per

part de l’equip directiu, es tendran en compte aquests dos factors i es repartiran les

hores d’una manera equilibrada perquè l’àrea d’anglès pugui desenvolupar els seus

projectes i la capacitat d’atendre la diversitat de l’alumnat per part de membres de

l’equip de suport també sigui l’adequada.

Degut a la impossibilitat, per manca de recursos humans, de realitzar

desdoblaments i al mateix curs la plàstica en anglès, s’ha prioritzat mantenir els

desdoblaments en detriment de l’Arts & Craft i que aquesta sigui desenvolupada per

les tutories.

4.4. Previsions de caràcter general sobre la metodologia didàctica
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de l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües curriculars i de
la competència comunicativa

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.

4.5. Recursos
Els recursos per atendre ambdues llengües oficials i també l’anglès amb els que

comptam al nostre centre són molts i variats tant d’una manera més tradicional en

paper com més dinàmics en format digital.

Existeix un banc de recursos al Drive compartit de les tres llengües, més de català i

anglès ja que no disposen de llibres de text, que curs rera curs va augmentant amb

la incorporació de pràctiques educatives d'èxit.

Tot d’una que es pugui es tornarà a activar l’aula de Bla, bla, bla… on es fomenta

l’expressió oral mitjançant diferents propostes -jocs de rol, representacions…-

programades pels mestres AL.

Es promourà un lloc (prestatgeria) on poder ubicar diferents recursos de cicle.
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4.6. Activitats de foment de l'hàbit lector
A l’espera de l’elaboració del Pla Lector que s’apunta al punt 4.2 en el que quedi

reflectit i detallat com s’encara la lectura de manera coordinada al nostre centre es

poden destacar algunes de les moltes i variades tasques que es duen a terme com

per exemple:

● Lectura col·laborativa escola-família.

● Biblioteca d’aula.

● Lectòmetre.

● Fomentar i participar amb les iniciatives de la biblioteca Can Torró

● Temps lectura diari.

● Préstec de llibres en anglès. Biblioteca a l’aula d’anglès.

4.7. Plantejaments sobre l'avaluació de la competència
comunicativa.

L’avaluació d’aquesta competència s’ha de basar en l’observació mitjançant

rúbriques. Hem d’anotar aspectes importants que demostrin que l’alumnat és

competent.

4.8. Estratègies organitzatives i curriculars per desenvolupar la
competència comunicativa en llengua oral (llenguatge verbal) en
llengua catalana i, si n'és el cas, en les altres llengües
curriculars.

A la programació setmanal de llengua catalana es planifica una sessió per tractar la

competència lingüística oral. En la mesura de les possibilitats organitzatives, aquesta

sessió compta amb el suport d’un altre docent i permet realitzar desdoblaments per a

què així l’alumnat tengui l’oportunitat de participar i interactuar més i el docent pugui

valorar les produccions.

A l’àrea d’anglès es realitzen desdoblaments d’una sessió setmanal per tal de millorar

i progressar en la part oral de la llengua anglesa a partir de 3r o 4t de primària. Es

compta amb la figura de l’Speaking Assistant per també reforçar l’habilitat lingüística

oral.

Especificació de les àrees, matèries o mòduls que s'impartiran en cada una de
les llengües

Veure graella adjunta a l’apartat 7 d’aquest document.
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5. CRITERIS GENERALS PER A LES ADEQUACIONS DEL PROCÉS D’ENSENYAMENT

DE LES LLENGÜES A LA REALITAT SOCIOLINGÜÍSTICA DEL CENTRE AMB

L’OBJECTIU D’ASSOLIR EL DOMINI DE LES DUES LLENGÜES OFICIALS AL FINAL

DE L’ESCOLARITAT OBLIGATÒRIA.

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...

Com atenem la diversitat i la multiculturalitat

Respectant 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, Objectiu de Centre... totes elles tenen un enfocament cap a la integració i la

immersió lingüística i cultural. Es valorarà organitzar algun tipus de jornada o taller

una 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.

6. CRITERIS PER A L’ATENCIÓ ESPECÍFICA D’ALUMNES D’INCORPORACIÓ

TARDANA AMB DÈFICIT DE CONEIXEMENT DE LLENGUA CATALANA I, SI TAMBÉ

FOS EL CAS, DE LLENGUA CASTELLANA. (PALIC)

Veure document PALIC del centre

7. ESPECIFICACIÓ DE LES ÀREES, MATÈRIES O MÒDULS QUE S’IMPARTIRAN EN

CADA UNA DE LES LLENGÜES I TRASLLAT D’AQUESTA INFORMACIÓ AL

PROGRAMA DE GESTIÓ DE CENTRES (GESTIB).

Taula Distribució horària a Educació Primària (Modificar l’enllaç segons LOMLOE)
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8. APLICACIÓ, DIFUSIÓ, SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PROJECTE.

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 proposar i

desenvolupar activitats, així com assessorar la CCP per fer el seguiment del PLC.

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.

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.

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'aprovar i avaluar el

PLC.

Revisió

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

canviat determinades circumstàncies 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.

C/ de l'Eclipsi, s/n - 07400 - Alcúdia  - Illes Balears Telèfon i Fax: 971 897375
ceipshortdesfassers@educaib.eu 19 www.fassers.org

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

