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PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE (PLC) 

1. INTRODUCCIÓ  
 
El projecte lingüístic de centre (PLC) del Col·legi Montserrat és un document que forma part del PEC 
i que recull, de forma organitzada, els acords que ha elaborat tota la comunitat educativa sobre les 
propostes educatives per a l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües i la comunicació.  
El nostre PLC vol ser un instrument per al desenvolupament coherent i eficaç de les activitats 
educatives del nostre centre. A la vegada, vol garantir el dret de l’alumnat de poder fer servir el 
català i el castellà per a finalitats múltiples, de manera oral i escrita, amb l’ús dels diferents mitjans 
de comunicació, i el dret dels nostres alumnes de conèixer una o més llengües estrangeres per 
cercar i elaborar coneixements per a la comunicació.  
Vol ser una eina que ajudi en el desenvolupament de la competència plurilingüe, que permeti fer 
servir textos de tota mena i de diferent procedència lingüística i cultural de forma eficaç.  
El PLC promourà entre l’alumnat el respecte envers totes les llengües, la valoració positiva de la 
diversitat lingüística, la desaparició de prejudicis lingüístics i la importància de l’aprenentatge 
d’altres llengües.  
En el projecte lingüístic definirem:  

 El tractament de la llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge.   

 El procés d’ensenyament/aprenentatge de la llengua castellana.   

 El procés d’ensenyament/aprenentatge de les llengües estrangeres: l’anglès i el 
francès 

 Els criteris generals per a les adequacions del procés d’ensenyament de les llengües 

a la realitat sociolingüística del centre, globalment i individualment.   

 Els criteris d’atenció lingüística a l’alumnat nouvingut.   
 

Per assolir totes aquestes fites, el PLC del Col·legi Montserrat ha considerat i ha tingut en compte 
tots els àmbits d’influència del centre: l’entorn social, el centre com a espai comunicatiu i les 

classes.   
 

2. MARC LEGAL I NORMATIU  
 

El projecte lingüístic de centre té un caràcter referencial i normatiu, ja que el seu plantejament ha 
d’articular, també, el paper de la llengua catalana com a llengua vehicular, d’acord amb el marc 
legal vigent.  
 
El marc normatiu que serveix de base a l’elaboració d’aquest PLC és el següent:  
 

 Estatut d’Autonomia de Catalunya, 18 de juny de 2006. L’article 6.2 diu:  “El català és la 

llengua oficial de Catalunya. També ho és el castellà, (...). Totes les persones tenen el dret d'utilitzar les dues 

llengües oficials i els ciutadans de Catalunya tenen el dret i el deure de conèixer-les...” 
 Decret 143/2007, de 26 de juny, que en el seu Capítol 1, article 4 es refereix a la 

llengua catalana, com a eix vertebrador d'un projecte educatiu plurilingüe.  
“4.1 El català, com a llengua pròpia de Catalunya, serà utilitzat normalment com a llengua vehicular d'ensenyament 

i d'aprenentatge i en les activitats internes i externes de la comunitat educativa: activitats orals i escrites de 

I'alumnat i del professorat, exposicions del professorat, llibres de text i material didàctic, activitats d'aprenentatge i 

d'avaluació, i comunicacions amb les famílies.  4.2 L'objectiu fonamental del projecte educatiu plurilingüe és 

aconseguir que tot I'alumnat assoleixi una sòlida competència comunicativa en acabar I'educació obligatòria, de 

manera que pugui utilitzar normalment i de manera correcta el català i el castellà, i pugui comprendre i emetre 

missatges orals i escrits en les llengües estrangeres que el centre hagi determinat en el projecte educatiu. 
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 Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació: títol II, del règim lingüístic del sistema 
educatiu de Catalunya, articles del 9 al 18 (DOGC n. 5422, del 16-7-2009) 

 

 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, article 5.1 
(DOGC n. 5686, del 5-8-2010) 

 

 
 El nou context sociolingüístic, juntament amb el nou marc legislatiu, fan necessària 
l’actualització del nostre projecte lingüístic per adaptar-lo, com més aviat millor, a la nova 
realitat sociolingüística en la qual es troba, perquè aquest document tracta de recollir tots 
aquells principis que són compartits per la comunitat educativa respecte a l’ús i el procés 
d’ensenyament i aprenentatge de les llengües als diferents àmbits del centre.  
  
 El projecte lingüístic de centre ha estat elaborat per una comissió del departament de 
llengües, i ha estat consensuat pel claustre de professorat del centre i aprovat pel Consell 
Escolar. És un instrument que vincula famílies, alumnat, professorat i personal de l’escola 
respecte a l’objectiu comú de fer efectiu l’aprenentatge de les diferents llengües al centre.  

 
3. CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC 

3.1.  L’ENTORN 
 El Col·legi Montserrat està situat a Cerdanyola del Vallès, població que pertany a la comarca 
del Vallès Occidental. La ciutat es troba a la zona d’influència econòmica directa de Barcelona i, 
per tant, ha tingut un creixement econòmic condicionat per les transformacions que ha viscut 
Catalunya durant la dècada dels anys seixanta.  
 El creixement de Cerdanyola en aquests darrers anys s’ha basat en la indústria i el comerç. El 
municipi ofereix unes condicions favorables a la nova dinàmica industrial. Les bones 
comunicacions que té, que permeten la mobilitat de la mà d’obra necessària per als centres de 
producció i per a la comercialització dels productes, han comportat un important creixement de 
la població.  

 
 

Cerdanyola del Vallès 
Vallès Occidental 

Població (2015) 57.413 

Superfície (km2) 30,6 

 
 

 
 Fins fa pocs anys, gairebé tots els membres de les famílies dels alumnes eren nascuts aquí o 
havien vingut de molt joves a Catalunya. En els darrers anys, el poble i, conseqüentment, el 
col·legi, ha incrementat el nombre d’habitants d’altres cultures, majoritàriament magrebins, 
llatinoamericans, i dels països de l’est d’Europa. Actualment doncs, Cerdanyola del Vallès 
compta amb una població oficial per a l’any 2011 de 57.413 habitants, dels quals 52.684 són de 
nacionalitat espanyola i 4.729, estrangera. 
 L’escola està situada al centre de Cerdanyola on l’índex de natalitat durant uns anys ha estat 
bastant alt, però que actualment hi ha hagut una davallada en nous naixements. El nivell 

http://www.idescat.cat/emex/?id=40
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socioeconòmic i cultural de les famílies i de l’alumnat és mitjà i el nombre d’alumnat nouvingut 
és baix. 
  
 3.2. ELS ALUMNES 
  La composició sociolingüística de l’alumnat de la nostra escola és força homogènia, 
aproximadament un 70% dels alumnes utilitzen el castellà com a llengua vehicular dins l’àmbit 
familiar, tot i que són capaços de comunicar-se en català. La comunicació entre iguals és també 
majoritàriament en castellà. 

 

Lengua Catalana 
Cerdanyola del 
Vallès 

  Vallès 
Occidental 

Catalunya 

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

L'entén 53.585 829.289 6.949.344 

El sap parlar 40.329 632.851 5.345.484 

El sap llegir 43.985 684.152 5.750.348 

El sap escriure 30.904 493.101 4.069.219 

No l'entén 2.291   38.334    356.728 

Total 55.875 867.623 7.306.072 

 

 

 

 
 
 

  
 El Col·legi Montserrat és un centre concertat pel Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, estructurat per a poder desenvolupar l'acció educativa en 2 línies des de 



 
 

 
 

7 

PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE (PLC) 

l’Educació infantil fins a 4t d’ESO, que representa una matrícula potencial de més de 650 alumnes.  
  

L’alumnat que assisteix al nostre centre pertany, majoritàriament, a la classe mitjana. Es tracta de 

famílies de treballadors de la indústria i del sector de serveis, entre d’altres. 

La quantitat d’alumnes d’origen estranger és baixa, no arriba ni al 8%. Gairebé mai no rebem 

alumnes nouvinguts (amb menys de dos anys a Catalunya) ni a principi de curs ni a meitat de curs. 

En cas de rebre’ls, el tutor els professors de llengua i el coordinador LIC s'encarreguen de posar en 

marxa l’acollida, atenent al pla d'acollida del centre. L'alumnat nouvingut ha de seguir uns plans de 

treball intensius amb continguts específics de cada àrea alhora que desenvolupen el seu procés 

d'adquisició de la llengua catalana. Cada vegada més ens trobem amb un alumnat molt divers, amb 

necessitats noves davant l’educació i amb molta heterogeneïtat als quals cal donar resposta des de 

dins del centre.  

3.3 ELS PROFESSORS 

 El col·legi té una plantilla que ronda la quarantena de professors/es i la gran majoria són estables 

(molts anys exercint de professors i mestres al centre). Els que tenen menys antiguitat són aquells 

que  substitueixen la plantilla que es jubila. Tots ells imparteixen les classes en la llengua vehicular: 

el català. Només el professorat de llengua castellana imparteix les classes en castellà. El professorat 

d’anglès i de francès usa les respectives llengües estrangeres a  classe i utilitza el català com a 

llengua de traducció i referència.  

 

3.4. LES FAMÍLIES I L’AMPA 

Les mares i pares de l’AMPA del centre són majoritàriament parlants de llengua castellana però 

existeix una important sensibilitat vers la normalització del català. Habitualment la llengua que 

s’utilitza en les reunions de l’AMPA és el català i les comunicacions escrites sempre són redactades 

en aquesta llengua.  

4. EL CATALÀ, LLENGUA VEHICULAR DE L’ENSENYAMENT 

 
4.1. EL CENTRE I ELS RECURSOS HUMANS 
El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’ensenyament. La llengua vehicular 
del col·legi serà, doncs, la llengua catalana. 
Generalment, els alumnes de l’escola coneixen la llengua catalana i l’usen en l’àmbit de la classe. 
Tanmateix, hem observat que en la relació entre iguals fora de l’aula, els alumnes acostumen a fer 
servir el castellà com a llengua de comunicació oral. 
Per això, la llengua catalana hauria d’estar present en la majoria d’àmbits de la vida escolar. En 
aquest sentit, els professors i la resta de personal del centre tindran cura de comunicar-se en català 
dins i fora de l’aula amb els alumnes, respectant, però, la tria lingüística que facin els alumnes per a 
la comunicació amb els professors fora de l’aula. El bilingüisme passiu és una eina de normalització 
lingüística força eficaç. 
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Els professors tindran cura de la qualitat de la llengua emprada en les comunicacions escrites i orals 
per esdevenir un model d’ús per a tota la comunitat educativa. Per això, el centre fomentarà la 
participació dels professors en curs d’actualització lingüística en llengua catalana. 
D’igual manera, tot el personal del centre tindrà assolida la competència lingüística tant en català 
com en castellà necessària per al desenvolupament de les seves tasques. Es fomentarà també el 
coneixement bàsic de la llengua anglesa entre els docents del col·legi.  
Quant a la comunicació oral entre el personal docent o no docent del centre, es realitzarà en la 
llengua que es consideri oportuna en cada acte comunicatiu, no afectant això a la premissa d’usar 
el català amb els alumnes.  
 
4.2. ADMINISTRACIÓ 
Les actuacions administratives de règim intern ( actes, comunicats...) com la documentació d’àmbit 
extern ( circulars, informes...) es redactaran en llengua catalana. Tot i que les comunicacions 
sol·licitades per un agent extern es faran a priori en català, s’atendran els casos en què els usuaris 
les demanin en castellà. 
 
4.3. ÀMBIT INSTITUCIONAL 
La llengua catalana serà el vehicle d’expressió normal del centre, tant en les activitats internes com 
en les externes.  
Serà, doncs, la llengua vehicular de les reunions del claustre de professors i del Consell escolar, així 
com de totes les reunions i actes de la comunitat educativa.  
La relació amb les famílies es farà per escrit en llengua catalana. La comunicació oral es farà 
prioritàriament en català, tot i que es podrà emprar el castellà o l’anglès si es creu oportú per 
alguna de les dues parts. 
El centre demanarà a l’AMPA que les seves activitats internes i externes es realitzin en llengua 
catalana.  
Les activitats pedagògiques que es duguin a terme fora del centre es realitzaran prioritàriament en 
català. 
La pàgina web del centre acollirà les seves publicacions en llengua catalana. De la mateixa forma, es 
presentarà la revista del centre. Tot i que els articles publicats en ambdós suports siguin 
majoritàriament en català, poden mostrar també alguna entrada en castellà, anglès o francès que 
reflecteixin el tractament de les llengües d’aprenentatge del centre. 
 
4.4. ÀMBIT PEDAGÒGIC. El tractament del català a les diferents etapes educatives 

 
4.4.1.1. Educació infantil 

La immersió lingüística consisteix en la utilització d’una llengua diferent, la llengua catalana, a la 
familiar per a tot el sistema educatiu, sense deixar de banda la llengua castellana. El model 
pedagògic d’immersió respon a l’objectiu d’adquirir competència lingüística en dues llengües sense 
que l’aprenentatge d’una comporti una pèrdua de la capacitat comunicativa de l’altra ( Programa 

d’immersió lingüística del servei d’ensenyament del català, 2004 ). 
 

Així doncs, atès que la llengua materna de la majoria dels nostres alumnes és el castellà, durant 
tota l’educació infantil apliquem el programa d’immersió lingüística, de manera que els nostres 
alumnes tinguin un contacte intens amb la llengua catalana tant en les situacions formals 
d’aprenentatge com en els entorns de convivència. 
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Currículum 
L’objectiu de l’educació infantil és doble: d’una banda, facilitar que els nostres alumnes usin el 
català en les seves interaccions orals i, de l’altra, que aprenguin aquells elements essencials per 
poder-se iniciar en la lectoescriptura a cicle inicial. Així, han d’adquirir la relació entre so i grafia, 
l’aprenentatge de l’alfabet i l’escriptura del nom i cognoms i de paraules pròpies del seu entorn.  
 
Metodologia 
L’aprenentatge de la llengua es fa a partir de la interacció oral i de posar els alumnes en situacions 
d’ús lingüístic dins l’aula. A educació infantils, no s’usen llibres de text, sinó que es treballa a partir 
de material didàctic elaborat pels professors de l’etapa.  
 
4.4.1.2 Educació primària 
Currículum 
Durant el cicle inicial, continuem amb el programa d’immersió lingüística en llengua catalana. Al 
primer curs de l’educació primària, iniciem el procés d’aprenentatge de la lectoescriptura. Aquest 
aprenentatge es fa a partir de nuclis temàtics d’interès dels alumnes així com l’assoliment de les 
estructures conceptuals necessàries per aconseguir-lo. Treballem la comprensió lectora i l’inici de 
l’expressió escrita a partir de textos breus en què siguin capaços d’articular emocions i pensaments. 
Perquè aquest procés sigui el més fluid possible es realitza en llengua catalana i la llengua 
castellana s’introdueix només oralment. 
Tal com marca el currículum, es dediquen 140 h/anuals a l’aprenentatge de la llengua catalana i 
105 h/anuals a treballar les estructures comunes. Atesa la llengua materna dels nostres alumnes, es 
treballen les estructures comunes usant el català com a llengua vehicular.  
 
A partir de cicle mitjà, es considera important que els alumnes, en acabar el cicle, siguin capaços de 
produir textos funcionals adequats a l’edat amb una estructura bàsica de paràgrafs i havent assolit 
l’ortografia natural i aquells aspectes treballats de l’ortografia arbitrària. Quant a la comprensió 
lectora, es potencia el treball de textos de les diferents àrees del currículum. També, es dóna 
importància al treball de la comprensió i expressions orals a partir d’elaboracions i exposicions de 
temes d’interès de l’alumnat.  
 
Quant a l’assignació horària, es manté la mateixa que a cicle inicial i les estructures comunes són de 
70 h/setmanals. 
 
En el cicle superior és el moment de treballar les estructures gramaticals necessàries per produir 
textos més complexos amb adequació, cohesió i coherència. En acabar 6è de primària els alumnes 
haurien de ser capaços d’expressar-se amb correcció en el registre formal de la llengua catalana. És 
en aquest cicle en què potenciem també l’ampliació del cabal lèxic dels nostres alumnes amb 
activitats lúdiques com l’Scrabble . 
 
L’assignació horària és la mateixa que a cicle mitjà. 
 
Metodologia 
 
Es treballa a l’aula amb els llibres de text escollits com a referència, però els professors dissenyen 
activitats d’ensenyament-aprenentatge segons les necessitats de cada grup d’alumnes. No sempre 
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s’opta per la classe magistral, sinó que també es considera important partir dels coneixements 
previs dels alumnes i implicar-los en el seu procés d’aprenentatge. Tampoc no oblidem la interacció 
entre iguals i, per això, es proposen activitats grupals o en parelles en què hagin de prendre 
decisions i posar-se d’acord.  El més significatiu és que usin la llengua catalana a l’aula tant 
oralment com per escrit. En aquest sentit, tampoc ens oblidem de la introducció de materials 
audiovisuals i dels recursos TIC dins l’aula. Tots els professors que imparteixen la matèria parteixen 
de la programació vertical de mínims consensuada per la comissió lingüística del centre i l’adapten 
al grup-classe. 
 
4.4.1.3. Educació secundària 
Currículum 
Durant tota l’educació secundària, el treball a realitzar consisteix a consolidar les estructures i 
continguts apresos a l’educació primària perquè en acabar l’etapa els nostres alumnes assoleixin la 
competència comunicativa consistent a comprendre i produir textos necessaris per a la vida 
acadèmica i social amb adequació, coherència, cohesió i correcció adequades. 
 
D’altra banda, també considerem que en aquesta etapa és important educar el gust per la lectura i 
l’anàlisi crítica dels textos literaris i no literaris que els nostres alumnes reben per diferents mitjans. 
Per això, a les 105 h/ anuals per curs que s’imparteixen, dediquem 35 h/ anuals més a treballar la 
lectura, l’anàlisi d’aquestes i l’expressió oral a l’aula. En aquest sentit, es programen tres lectures 
anuals de llibres de temàtica i gèneres diversos. A primer cicle s’aposta per lectures en què els 
temes siguin d’interès per als alumnes i, per això, s’opta per autors de literatura juvenil. Al segon 
cicle, la progressió és cap a la lectura de clàssics adaptats, començant amb la lectura d’autors 
contemporanis.  
 
A cada curs de l’educació secundària es treballen els continguts marcats pel departament 
d’ensenyament. Tanmateix, donem especial importància a l’estudi sistemàtic de la gramàtica 
necessari per a la producció de textos amb correcció lingüística. També, ens centrem en 
l’observació de models textuals i la producció d’aquests.  
 
 
Metodologia 
Es treballa a l’aula amb els llibres de text escollits com a referència, però els professors dissenyen 
activitats d’ensenyament-aprenentatge segons les necessitats de cada grup d’alumnes. No sempre 
s’opta per la classe magistral, sinó que també es considera important partir dels coneixements 
previs dels alumnes i implicar-los en el seu procés d’aprenentatge. Tampoc no oblidem la interacció 
entre iguals i, per això, es proposen activitats grupals o en parelles en què hagin de prendre 
decisions i posar-se d’acord.  El més significatiu és que usin la llengua catalana a l’aula tant 
oralment com per escrit. En aquest sentit, tampoc ens oblidem de la introducció de materials 
audiovisuals i dels recursos TIC dins l’aula. Tots els professors que imparteixen la matèria parteixen 
de la programació vertical de mínims consensuada per la comissió lingüística del centre i l’adapten 
al grup-classe. 
 
 
Cal assenyalar que la competència lingüística és una competència transversal i, per tant, s’ha d 
treballar des de totes les àrees del currículum. Per això, tots els professors han de vetllar perquè els 
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alumnes coneguin el lèxic i les estructures textuals necessàries per a la comprensió i producció de 
textos de les disciplines que imparteixen. 
 
5. EL CASTELLÀ, LLENGUA COOFICIAL. El tractament del castellà a les diferents etapes educatives 
 
5.1. Educació primària 

 
El castellà és la llengua cooficial i, per tant, l’ensenyament d’aquesta llengua ha de perseguir 
l’objectiu que els nostres alumnes acabin la seva escolarització obligatòria essent capaços de 
comprendre i produir textos correctes tant en castellà com en català. Atès, però, la llengua 
d’origen dels nostres alumnes, s’opta per potenciar la immersió lingüística en català a cicle 
inicial. En aquest sentit, en aquest cicle els alumnes només tenen una aproximació oral amb 
l’expressió i la comprensió orals en castellà. És a partir de cicle mitjà que s’introdueix el castellà 
en l’àmbit escrit. Igual que en llengua catalana, es treballen models textuals per arribar-los a 
produir amb adequació, cohesió i coherència. Ara bé, hem detectat que els nostres alumnes 
tenen un alt coneixement de la llengua castellana en el seu ús oral, però, en canvi, mostren 
certes mancances en el registre formal. Per això, és important elaborar estratègies per posar-los 
en contacte amb aquest registre del castellà i, per tant, augmentar la seva competència 
comunicativa en aquesta llengua també. Per tant, a partir de cicle superior, s’hauria de posar 
l’alumnat en situacions comunicatives que els permetin assolir un bon nivell d’expressió i 
comprensió de textos formals en llengua castellana. 
 
L’assignació horària és de 140 h/anuals. 
 
Metodologia 
La llengua emprada per a l’aprenentatge és el castellà i la coordinació entre els professors de 
català i castellà és essencial per no repetir continguts. Treballem aquells aspectes diferencials 
entre ambdues llengües així com el treball de les interferències lingüístiques fruit de l’entorn 
bilingüe dels alumnes. Quant als llibres de text, noves tecnologies i funcionament de les 
sessions de classe, la metodologia és la mateixa que a l’àrea de llengua catalana ( vegeu el punt 4 ). 
 

5.2. Educació secundària 
 
Currículum 
Durant tota l’educació secundària, el treball a realitzar consisteix a consolidar les estructures i 
continguts apresos a l’educació primària perquè en acabar l’etapa els nostres alumnes assoleixin la 
competència comunicativa consistent a comprendre i produir textos necessaris per a la vida 
acadèmica i social amb adequació, coherència, cohesió i correcció adequades. 
 
A cada curs de l’educació secundària es treballen els continguts marcats pel departament 
d’ensenyament. Tanmateix, donem especial importància a l’estudi sistemàtic de la gramàtica 
necessari per a la producció de textos amb correcció lingüística. També, ens centrem en 
l’observació de models textuals i la producció d’aquests.  
 
Igualment, es programen dues lectures anuals per curs de literatura juvenil per treballar la lectura 
autònoma i l’anàlisi crítica dels nostres alumnes.  



 
 

 
 

12 

PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE (PLC) 

 
 
 
 
Metodologia 
 
L’assignació horària és de 105 h/ anuals. Durant aquestes sessions, es combinen les classes 
magistrals, la interacció entre iguals, la interacció adults- alumnes i també l’ús dels recursos TIC 
propis de l’àrea.  
 
Els llibres de text de l’àrea són bàsicament funcionals donant una especial importància a la 
comprensió i a la producció textual. Algunes sessions també es dediquen al treball dels llibres de 
lectura.  Pel que fa a la resta d’aspectes metodològics, seguim les mateixes directrius a l’àrea de 
llengua catalana ( vegeu punt 4). 

 
 6. TRACTAMENT DE LES LLENGÜES ESTRANGERES 
 
 L’alumnat, en acabar 4t d’ESO, un cop finalitzada tota l’escolaritat, ha de conèixer com a 
mínim una llengua estrangera per tal d’esdevenir usuaris i aprenents capaços de comunicar-se i 
accedir al coneixement en un entorn plurilingüe i pluricultural.  
 
 El col·legi Montserrat imparteix dues llengües estrangeres:  
 

- L’anglès: treballat al llarg de tota l’escolaritat, des de l’educació infantil, passant per 
l’educació primària i també al llarg de tota l’etapa d’educació secundària obligatòria. 

- El francès: impartit a l’educació secundària obligatòria i amb previsió d’ampliar-lo als últims 
cursos de l’educació primària . 
 

Per immergir-se en les llengües estrangeres, el professorat utilitza dins l’aula l’anglès o el francès, 
segons la matèria que imparteix (llengua anglesa o llengua francesa), com a llengua habitual en les 
interaccions amb l’alumnat 
 

6.1. L’ANGLÈS COM A PRIMERA LLENGUA ESTRANGERA 
  

 Currículum 
 La majoria del professorat de llengües estrangeres dissenya situacions d’aprenentatge 
globals en què l’ús motivat i reflexiu de les estratègies lingüístiques i comunicatives donen resposta 
a les necessitats específiques que té cada alumne/a en diverses situacions.  
6.1.1.1. Educació infantil 
A l’educació infantil es treballa sobretot el coneixement i la comprensió oral de la llengua a partir 
de petites instruccions i de vocabulari bàsic i senzill. Hi ha una hora de classe setmanal de dedicació 
i a més a més, unes estones diàries d’aproximació a la llengua per anar acostumant l’oïda dels 
alumnes a la llengua anglesa. Els professors especialistes, doncs, afavoreixen aquestes situacions 
d’aprenentatge mitjançant el joc i l’oralitat.  
6.1.1.2. Educació primària 
A l’educació primària hi ha  3 hores setmanals de dedicació a la setmana. Una d’elles es treballa en 
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grups partits per afavorir una millora clara de la conversa o comunicació oral de la llengua. 
 
 
 
 6.1.1.3. Educació secundària 
Es realitzen tres sessions setmanals en les quals es treballen les estructures gramaticals necessàries 
per a la producció de textos orals i escrits. 
 
D’altra banda, es programa una lectura graduada entorn de la cultura anglosaxona per afavorir la 
comprensió lectora en anglès alhora dels coneixements propis de la societat anglesa. 
 
 Metodologia a totes les etapes 
 El Col·legi Montserrat vetlla perquè l’enfocament emprat en l’aprenentatge i ús de les 
llengües estrangeres inclogui oportunitats perquè l’alumnat adquireixi habilitats lingüístiques. Per 
dur-ho a terme, el professorat de llengües estrangeres es coordina de forma efectiva. D’aquesta 
manera aconsegueix que l’alumnat desenvolupi capacitats, per utilitzar els coneixements i 
habilitats, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de diferents coneixements, 
sempre tenint en compte la dimensió social de cada situació.  
  
 Els llibres de text s’escullen i es consensuen segons les necessitats de l’alumnat, però una 
part del professorat, pel que fa als materials didàctics, segueix els seus propis criteris. De la mateixa 
manera, preveuen materials que serveixen per a l’ampliació dels coneixements.  
 
 El Col·legi Montserrat assegura la presència de recursos TIC, TAC i audiovisuals en 
l’aprenentatge de les llengües estrangeres per poder atendre els diferents estils i ritmes 
d’aprenentatge de l’alumnat i n’explora noves possibilitats.  
  
 6.1.1.4. L’anglès com a llengua vehicular a les diferents àrees educatives 
   
 Actualment s’introdueix t una matèria d’origen no lingüístic impartida en anglès. 
 Al cicle mitjà de l’educació primària cursen l’assignatura Chess (escacs) en llengua anglesa. 
Es dedica 1 hora setmanal  de classe, distribuïda en dues sessions amb la meitat del grup. D’aquesta 
manera s’aconsegueix un aprenentatge més proper i menys massificat (màxim 12-14 alumnes en 
grups partits). 
 Al cicle superior s’ha introduït la matèria Science (ciències en anglès) i s’imparteix amb una 
dedicació setmanal d’una hora. S’escullen temes paral·lels (per no duplicar) als que es treballen a 
les matèries de coneixement del medi amb la intenció d’afavorir un clima d’immersió i 
aprofitament de la llengua estrangera diferent a les matèries estrictament lingüístiques i, com a 
objectiu principal, aconseguim un augment de vocabulari  específic de caire científic de la llengua 
anglesa. 
 
A 4t d’ESO es realitzen sessions de conversa en grups reduïts ( 5 – 6 alumnes) en què es posa els 
alumnes en situacions reals en què han d’usar l’anglès per poder-se comunicar. Són situacions 
quotidianes en què els alumnes adquireixen vocabulari i estructures funcionals per desenvolupar-se 
adequadament en països de parla anglosaxona. Es valora interessant pensar a ampliar aquesta 
pràctica a altres cursos, ja que proporciona als alumnes un aprenentatge funcional de la llengua. 
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De cara a propers cursos, s’hauria de valorar l’ampliació, també, d’aquesta pràctica de cursar 
assignatures de caire no lingüístic en anglès a altres cursos de l’educació primària i secundària. 
 
 
6.2.EL FRANCÈS COM A SEGONA LLENGUA ESTRANGERA 
 
6.2.1.1.  Educació primària 
 
De cara a cursos posteriors, es valora implantar el francès com a segona llengua estrangera a cicle 
superior. D’aquesta manera, els alumnes començarien la secundària familiaritzats amb el lèxic 
comú del francès i en les interaccions orals quotidianes en aquesta llengua. 
 
6.2.1.2. Educació secundària 
 
 Tots els alumnes cursen el francès com a segona llengua estrangera. L’objectiu és que acabin 
l’educació secundària amb un domini bàsic de la comprensió oral i de l’expressió escrita en francès. 
Així, es dóna molta importància a l’oralitat posant els alumnes en situacions de comunicació reals. 
D’altra banda, es treballa de forma sistemàtica la gramàtica necessària per a la producció de textos 
adequats i correctes.  
Es dediquen tres hores setmanals a cada curs i s’utilitzen llibres de text, material complementari i 
recursos TIC seleccionats per al professorat de l’àrea per facilitar l’aprenentatge significatiu de la 
llengua. 
 
7. ACOLLIDA DE L’ALUMNAT NOUVINGUT I FORMACIÓ INICIAL EN L’ADQUISICIÓ DE LA LLENGUA 

VEHICULAR 
 
La majoria dels alumnes nouvinguts són castellanoparlants, per tant, el castellà és la llengua 
d’interacció inicial en les matèries no lingüístiques per progressivament oferir-los material en català 
d’aquestes àrees. 
 
D’altra banda, els alumnes assisteixen a l’aula ordinària per familiaritzar-se amb la llengua catalana 
i reben suport fora de l’aula en les matèries instrumentals. 
 
Quant a l’adquisició del català, es parteix del material Vincles del departament d’ensenyament i 
s’amplia amb material elaborat pel professorat de l’àrea. Es tracta d’una estructuració temàtica que 
parteix d’un concepte funcional de la llengua. Es posa els alumnes en situacions quotidianes i se’ls 
ensenya el lèxic i les estructures comunes per desenvolupar-s’hi. Una vegada aconseguits aquests 
coneixements d’ús, els alumnes poden seguir el currículum habitual de l’àrea amb suport per a les 
dificultats. Es consideren dos cursos d’adaptació.  
 
8. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
 
Sempre que és possible es fomenta l’agrupació flexible dels alumnes i els desdoblaments. Aquestes 
estructures organitzatives permeten una atenció més individualitzada dels alumnes. Aprofitem els 
desdoblaments per treballar sobretot la comprensió lectora i l’expressió escrita. 
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En els casos necessaris, els alumnes poden assistir a reforços específics dins i fora de l’horari lectiu. 
També, en alguns casos cal adaptar els continguts o les avaluacions. Sempre amb l’objectiu que 
assoleixin els continguts mínims i competencials de l’àrea. 
 
9. FOMENT DE LA QUALITAT LINGÜÍSTICA AL CENTRE 
 

9.1. Formació del professorat 
 
El centre vetlla per la formació permanent del professorat, sobretot en aquells aspectes que es 
detecten com un necessitat per l’escola. Actualment, aquesta formació gira entorn de l’expressió 
escrita i dels recursos TIC ( dos punts que l’escola vol reforçar ). 
 

9.2. Coordinació en les diferents etapes 
 

La coordinació vertical de recursos, metodologies i estratègies és fonamental per assolir els 
objectius de l’àrea de llengua. Així, a l’escola disposem de diversos mecanismes: 
 

- Reunions de nivell, cicle i coordinació per arribar a acords generals de centre. 
- Reunions entre els professors de llengua per acordar continguts i metodologies. 
- Reunions periòdiques de la comissió de llengua formada per professors de tots els cicles i 

especialistes lingüístics per detectar mancances i proposar millores. 
 
 

9.3. Participació dels alumnes en activitats que fomentin la bona praxi lingüística 
 
 

A educació primària i a educació secundària, els alumnes participen en diferents certàmens 
literaris interns i externs al centre que pretenen fomentar la reflexió lingüística i la necessitat 
d’una bona expressió escrita. 
 
A cicle superior i ESO, els alumnes participen en tallers de Scrabble en català per augmentar el 
seu cabal lèxic. 
 
Els alumnes de secundària llegeixen i representen contes i peces teatrals als alumnes d’educació 
infantil i primària per fomentar la interacció oral en català entre iguals. 
 
Tots els alumnes de l’escola assisteixen a espectacles teatrals en català pel seu gaudi estètic i per 
l’aprenentatge passiu de la llengua. Igualment, fomentem la participació en activitats que 
fomentin el coneixement de la cultura catalana ( Tres Tombs, Sardanes... ). 
 

 
 
 
 
( Projecte lingüístic finalitzat el gener de 2017. Aprovat pel Consell escolar l’octubre 2017)                            


