Aprovat en sessió del Consell escolar el 29 de juny de 2022
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INTRODUCCIÓ
El Projecte Lingüístic (PLC) és un instrument de gestió que s’ha originat gràcies a la reflexió
sobre el tractament de les diferents llengües del centre. Forma part del Projecte Educatiu i té
present el marc legal i la diagnosi de la realitat del centre.

Un dels objectius principals de la tasca educadora ha de ser formar parlants plurilingües i
pluriculturals amb respecte per la diversitat lingüística i cultural, partint de la llengua
catalana com a llengua vehicular, d’acord amb la normativa vigent. Si ensenyem a valorar a la
diversitat lingüística a través del reconeixement veritable de la seva potencialitat quotidiana,
eduquem en el valor universal de la diferència.

Per al Departament d’Ensenyament, la competència plurilingüe i intercultural, que s’ha de
tenir present en tots els cursos de les etapes educatives, vol dir fomentar en l’alumnat:

● el domini de les dues llengües oficials (català /castellà);
● el domini d’una o, si més no, dues llengües estrangeres;
● la transferència d’aprenentatges d’una llengua a les altres, especialment entre les llengües
romàniques;
● el respecte per la diversitat lingüística;
● el desig d’aprendre de totes les llengües i cultures;
● les actituds i valors positius davant de totes les llengües i les persones que les parlen

Una de les eines més potents per arribar a assolir aquests objectius plurilingües i
interculturals és el projecte educatiu plurilingüe del centre.

Aquest projecte s’adapta als principis generals, a la normativa i a la realitat sociolingüística de
l’entorn, alhora que garanteix la continuïtat i la coherència de l’ensenyament de les llengües
estrangeres.

L'objectiu fonamental del projecte educatiu plurilingüe és aconseguir que tot l’alumnat
assoleixi una sòlida competència comunicativa en finalitzar l’educació obligatòria, de manera
que pugui usar normal i correctament el català i el castellà i, pugui comprendre i emetre
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missatges orals i escrits en les llengües estrangeres que el centre hagi determinat en el
projecte educatiu.

El projecte lingüístic ha de preveure el treball conjunt en llengua catalana i en llengua
castellana dels continguts, objectius, aspectes metodològics i criteris d’avaluació.

L’assoliment de la competència plena en català i castellà és la garantia que l’escola
proporciona als alumnes el coneixement lingüístic, comunicatiu i literari que cal als alumnes
per tenir les mateixes oportunitats.

El PL defineix el paper de la llengua vehicular, el tractament de altres llengües vehiculars i tot
aquells aspectes d’organització que tenen repercussions lingüístiques.

Ens basarem en les competències de l’àmbit lingüístic, les quals fan referència a l’ús del
llenguatge com a instrument per interpretar i comprendre la realitat a través de textos orals i
escrits, per comunicar-se de forma oral i escrita, i per organitzar i auto regular el pensament,
les emocions i la conducta. Aquestes competències permeten expressar pensaments,
emocions, vivències i opinions; emetre judicis crítics i ètics; generar idees i estructurar el
coneixement. Això implica tenir capacitat per llegir, escoltar, analitzar, admetre opinions
diferents i expressar-se de manera adequada.

En finalitzar l’educació primària l’alumnat ha d’haver desenvolupat les competències
comunicatives i lingüístiques que facin possible que, tant personalment com socialment, sigui
capaç d’actuar i reeixir en el seu entorn i construir els fonaments de la ciutadania i del
coneixement, i així poder afrontar els reptes de la societat plural, multilingüe i multicultural.
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CARACTERÍSTIQUES DE L’ESCOLA
L’any 1970 es va iniciar la construcció d’un nou equipament educatiu al costat de l’escola Fray
Ramon Paner i de la Escuela nacional de maestros. D’aquest projecte en va sorgir l’escola
Pràctiques I, que era coneguda també com Jaume I, que va passar a ser el seu nom l’any
2008.
L’escola Jaume I va néixer l’any 1974, quan va ser creada com a Escuela Nacional 1 de
Prácticas, aneja a la Escuela Normal de Magisterio, que depenia de la Universitat de
Barcelona, per tal que l’alumnat de l’escola de Magisteri hi dugués a terme el seu període
pràctiques. Posteriorment, va passar a dependre del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya i va ser classificada, per la Direcció General d’Ordenació Educativa,
com a centre pilot amb l’objectiu de poder innovar i experimentar nous mètodes didàctics.
En aquest sentit, va ser nomenada CERE (Centre Experimental de Règim Especial). Per tal de
cobrir les diferents places vacants, convocava cada any un concurs de mèrits entre el
professorat funcionari.
En l’actualitat totes les escoles classificades com a CERE s’han transformat en centres
ordinaris, de manera que es cobreixen les seves places de professorat amb el procediment
del concurs general de trasllats i en situació administrativa de professorat definitiu.
L’any 2008 es va publicar en el DOGC la Resolució EDU/843/2008 de 17 de març, per la qual
s’atribuïa la nova denominació específica a l’escola amb el nom de Jaume I.
L’escola és un centre públic d’educació infantil i primària situat al barri de Sants de la ciutat
de Barcelona. És un centre de doble línia, des de P3 fins a 6è curs de primària, per bé que per
necessitats de matriculació tenim 3 grups addicionals.
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El tipus d’alumnat és divers, però està en relació a les estadístiques del districte. La nostra
diversitat reflexa l’entorn i és part de la nostra identitat, acull alumnes dels barris de Sants,
Hostafrancs, l’Eixample i les Corts, principalment.

En aquests moments, la diversitat cultural de l’escola, se situa en més d’un 30%, de famílies
de procedència de fora de Catalunya, tot i que la procedència de les famílies ha variat, ja
que s’han incorporat famílies de països europeus (Itàlia, Alemanya, Grècia, Rússia,
Ucraïna...), però també ens trobem famílies procedent de Sud-amèrica, Pakistan, Xina,
Marroc i algunes de la resta d’Espanya.

La llengua de relació entre iguals (alumnat) es dona tant en castellà com en català, també en
funció dels grups, ja que hi ha hagut un augment d’alumnes de parla catalana en els cursos
més petits.
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LA LLENGUA AL JAUME I

La llengua de les activitats del centre és el català, però també s’empren la llengua castellana i
l’anglesa.

Les metodologies obertes que emprem (ambients, racons, capses..) faciliten l'ús de les tres
llengües i, per tant, el seu aprenentatge des del moment que l’alumnat arriba a l’escola.

En funció dels projectes, de les propostes i de com siguin els resultats de les proves
d’avaluació periòdiques, es pot determinar utilitzar una de les tres llengües.

El projecte de biblioteca és un dels elements importants en l’adquisició de les llengües. Per
aquest motiu, l’adquisició de textos es fa en funció de la qualitat literària i de les necessitats
dels aprenentatges, per bé que es prima l’adquisició de llibres en català.

La llengua de les activitats extraescolars és el català, però també s’empren la llengua
castellana i l’anglesa.

El català és la llengua amb la qual es fan les reunions de diferents instàncies del centre, ja
siguin dels professionals implicats, com de les diverses activitats adreçades a pares i mares,
alumnat i altres instàncies de la comunitat educativa que hi intervenen.

Pel que fa a les reunions dels professionals del centre: els claustres, les reunions de
comunitats, coordinació, les d’equip directiu i aquelles que es tenen amb els altres serveis i
cossos del departament d’educació i altres institucions o centres relacionats amb l’educació,
es fan en català.

També són en català les activitats adreçades a pares i mares, alumnat i altres instàncies de la
comunitat educativa: les presentacions dels cursos, les reunions dels representants de
l’alumnat, les reunions de l’AFA, les comunicacions amb les famílies i altres institucions, el
Consell escolar de centre, i aquelles comissions i instàncies de treball educatiu externes en
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què el centre participa. En cas de desconeixement del català, es vehiculen solucions
lingüístiques, com per exemple la traducció simultània per part del personal del centre.

El català és la llengua emprada en totes aquelles activitats d’expressió i difusió externa i
promoció del centre. L’escola sempre està oberta a respondre aquells dubtes que es
presentin, encara que en aquests moments internet incorpora molts sistemes de traducció
que redueixen les incidències.
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TRACTAMENT DE LES LLENGÜES: CURRÍCULUM
Aquest PLC contempla conjuntament el procés d’ensenyament-aprenentatge de les llengües
al centre i el desenvolupament de les competències en els diferents àmbits i dimensions
d’acord amb els objectius curriculars del DECRET 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels
ensenyaments de l'educació primària. DOGC núm 6900-26/06/2015

Els objectius específics de l’àrea de llengua que regeixen el present PLC són els que especifica
l’esmentat decret que tenen com a objectiu el desenvolupament de les següents dimensions:

ÀMBIT LINGÜÍSTIC: LA LLENGUA CATALANA I CASTELLANA:
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La llengua catalana i castellana es treballa a través d’aquestes cinc dimensions, i en acabar
l’etapa de primària els infants han de tenir adquirides aquestes catorze competències
distribuïdes en funció dels objectius a assolir.

La llengua és un element curricular molt important, ja que és objecte d’aprenentatge i és a la
vegada canal d’aprenentatge, i per això, com a escola, li donem un pes important, de manera
que és partícip en totes les estructures pedagògiques, evidentment amb objectius diferents
en cadascuna.

A la comunitat de petits treballem sobretot l'ús de la llengua catalana, i en algunes activitats
específiques es pot utilitzar la llengua castellana.
Apostem per potenciar molt les propostes de llengua oral , a través de moments on poder
compartir converses amb els infants, i a la vegada plantejar un seguit d'activitats concretes
més sistemàtiques.
Les entrades relaxades és un moment on la llengua oral entre els infants, entre l’adult i
l’infant té molt potencial i esdevé una estona de riquesa d’expressiva.
En les estones de racons, les interaccions que es generen i les propostes on es proposen
provocacions que conviden a utilitzar la llengua oral, serveixen per generar noves estructures
lingüístiques.
En els ambients, es generen situacions de parla, conversa, comprensió, escriptura que són
riquesa d’un llenguatge molt funcional i significatiu per a l’infant. No podem oblidar, però
que a més, hi ha ambients amb propostes molt específiques d’aspectes de llengua
En les estones de teixit d’aula, les propostes fetes esdevenen oportunitats d’aprenentatge i
utilització de la llengua, podem parlar dels moments de biblioteca, lectura de contes,
escriptura de cartes, fer receptes, fem llistes , llegim menús, etc.

A la comunitat de mitjans continuem treballant la llengua catalana; és el moment on esclata
encara més la necessitat i el desig de comunicar, d’escriure, de llegir, i és on passem a
l’escriptura tots aquells aprenentatges que hem anat fent. en principi a una escriptura en
ortografia natural, i que poc a poc a finals de la comunitat es va enriquint, de manera que es
pot anar passant a l’ortografia arbitrària.
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És el moment també on s’introdueix el castellà, en principi a nivell oral i desprès a nivell
escrit.
A la comunitat de mitjans es treballen les llengües de forma més sistemàtica en alguns
moments de teixit d’aula, aprofitant per treballar algun aspecte destacat i per fer propostes
com hem iniciat a petits, que són significatives i tenen un significat per als alumnes, pot ser
l’estona de cuina, documentació sobre alguna sortida, alguna festa, comunicats, etc…
És a l’estona de tasques diversificades on es fan propostes manipulatives i més sistemàtiques
per treballar aquells aspectes necessaris per assolir les competències lingüístiques.
A ambients, n’hi ha alguns més dedicats a plantejar activitats d’aquesta àrea, tot i que la
llengua apareix en tots els altres.
En l’estona de treball globalitzat, on fem projectes, la llengua hi té un paper molt rellevant, ja
que el seu ús esdevé font d’aprenentatge.

A la comunitat de grans es consolida l’aprenentatge de la llengua que hem iniciat i és on el
seu ús i el seu aprenentatge estan íntimament relacionats.
Es treballen la llengua catalana i la castellana per assolir les competències necessàries i es fa
també com a la comunitat de mitjans a les franges que tenim determinades:
Al teixit d’aula es treballen les llengües de forma més sistemàtica.
A l’estona de tasques diversificades es fan propostes manipulatives i sistemàtiques per
treballar aquells objectius necessaris per assolir les competències lingüístiques.
En els moments de Capses d’aprenentatge es treballa de manera globalitzada i per això hi ha
presència de les tres llengües de l’escola.
Els projectes es fan en l’estona de treball globalitzat i la llengua hi té un paper molt rellevant,
ja que en el seu ús esdevé font d’aprenentatge.
A la ràdio escolar, una de les eines per a treballar les llengües del centre, trobarem
produccions radiofòniques proposades des de les tres àrees lingüístiques de l’escola, alhora
que permet a l’alumnat elaborar programes lliures amb la llengua que prefereixi.
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ÀMBIT LINGÜÍSTIC: LA LLENGUA ANGLESA
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L’ensenyament de la llengua anglesa té com a objectiu l’assoliment de les quatre habilitats o
dimensions bàsiques necessàries pel domini d’una llengua, el que es coneix en
l’aprenentatge de l’anglès com els “4 skills”: escoltar, parlar, llegir i escriure. El que es vol, en
definitiva, és que els alumnes aconsegueixin entendre’s i expressar-se a nivell bàsic en
anglès.

A la comunitat de petits es dóna tota la importància a la comunicació oral i es treballa
sempre amb petit grup.
A la comunitat de mitjans i grans és on ja s’introdueix gradualment la comprensió i expressió
escrita i es treballa estones en gran grup i estones en petit grup i també en alguns moments
en altres franges.

Tenim en compte que aprendre una nova llengua és saber fer servir el vocabulari i les
estructures lingüístiques que s’aprenen. Així, el que pretenem a l’àrea d’anglès és donar als
nens estratègies per aprendre vocabulari i estructures gramaticals i motivar-los, perquè fagin
servir allò que han après, a través d’activitats molt funcionals i significatives. Per això, les
estones d’anglès s’estructuren en sessions amb el grup classe sencer i sessions amb grups
reduïts. A les sessions amb el grup sencer s’introdueix el vocabulari i les estructures
lingüístiques fent servir diferents recursos com jocs, cançons, històries, lectures, visionats de
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videos… I per altra banda, les sessions, amb un nombre més reduït d’alumnes, faciliten
poder crear situacions de comunicació que permeten als nens fer servir el què han après i, a
més, fan possible una atenció més individualitzada per part de la mestra.

A partir d’aquesta base de coneixement de la llengua que s’adquireix a l’àrea de llengua
anglesa, es poden crear altres oportunitats de situacions reals de comunicació, com per
exemple en els tallers, ambients, racons o capses d’aprenentatge en anglès i, d'aquesta
manera, fer que els alumnes es puguin habituar a fer servir l’anglès com a llengua de
comunicació.

ALUMNAT AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECÍFIQUES I ESPECIALS
Aprenem junts, infants diferents. Aquesta és la realitat del nostre centre i hauria de ser així a
qualsevol centre educatiu. Evidentment la diversitat de situacions d’aprenentatge de
l’alumnat forma part de la mateixa essència de la realitat educativa.

L'aprenentatge de la llengua no pot ser diferent al tractament que fem de les situacions de
diversitat al centre, on es fa sempre que és necessari, un programa de suport individualitzat
(PI). Aquest és obligatori amb els alumnes amb necessitats educatives específiques.

El centre disposa també d’un recurs de suport intensiu a l’educació inclusiva (SIEI) per
atendre els alumnes amb necessitats educatives especials que ho necessitin. És un recurs de
centre que suma als suports universals i addicionals per a la inclusió. A alguns dels alumnes
que reben aquest suport, la comunicació esdevé un objectiu prioritari i en algunes ocasions,
s'utilitzen sistemes augmentatius (pictogrames, signes manuals,...) de comunicació per tal de
complementar la parla i així desenvolupar al màxim la comunicació i el llenguatge de tots els
infants.

A l'escola, es duen a terme mesures universals i addicionals per tal de poder atendre a tot
l'alumnat del centre, i també, mesures intensives per tal de poder atendre als alumnes amb
suport SIEI.
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FAMILIARITZACIÖ i ACOLLIDA
El centre elaborarà les adaptacions necessàries al currículum de l’alumnat procedent de fora
del sistema educatiu de Catalunya, perquè el seu procés d’adaptació i integració sigui el més
satisfactori i breu possible i per dur-ho a terme.
Les primeres actuacions en el procés d’adaptació aniran adreçades a l’adquisició d’una
competència lingüística en català que permetrà l’alumnat integrar-se a les activitats del
centre sense problemes.
En el cas d’alumnat amb necessitats educatives especials o d’alumnat nouvingut al sistema
educatiu de Catalunya, el centre elabora els Plans Individuals Intensius que són necessaris
perquè, en el termini de temps més breu possible, i sempre segons les seves capacitats i
possibilitats personals, puguin incorporar-se al ritme ordinari d’aprenentatges de la resta
d’alumnat.

RELACIONS EXTERNES
La llengua catalana és el vehicle d’expressió del centre en les relacions amb altres
institucions, empreses o estaments amb qui treballem habitualment: formacions externes,
Castellers de Sants, projecte: “Compartim l’escola amb la gent gran”..., tot i que si la situació
o necessitat ho requereix, s’utilitza el casstellà o l’anglès. Per exemple, hem tingut visites
escolars de la resta d’Espanya i de països europeus i asiàtics i hem necessitat utilitzar
castellà, anglès i francès.
COORDINACIÓ LINGÜÍSTICA, D’INTERCULTURALITAT I DE COHESIÓ SOCIAL
Per tal de potenciar l’aplicació pràctica del projecte lingüístic de centre, anualment, es
concretarà en la programació general (Memòria anual de centre i Pla anual de centre). Per
altra banda, s’ha designat un coordinador lingüístic, que s’encarrega també de l’educació
intercultural i de la cohesió social .
Funcions de la coordinació LIC:
- Assessorar l’equip directiu en l’elaboració o en l’actualització del Projecte lingüístic.
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- Coordinar les actuacions curriculars i no curriculars de caire lingüístic i intercultural que el
centre realitza per facilitar l’acollida de l’alumnat nouvingut.

- Assessorar l’equip directiu en la programació de les actuacions de la Programació general
que concreten el Projecte lingüístic.

- Coordinar les activitats, incloses en la programació general, que promouen l’ús de la llengua
catalana, i el respecte i la valoració de la diversitat lingüística i cultural.

- Coordinar-se amb els assessors de llengua, interculturalitat i cohesió social del Consorci
d’Educació de Barcelona.

- Coordinar-se amb la tutora d’AA, en cas que hi hagi,

per actualitzar el fons de

documentació (metodologies, materials didàctics, TIC…) que faciliti la potenciació de l’ús de
la llengua catalana, la millora de la didàctica de l’ensenyament de la llengua i dels aspectes
lingüístics de les altres àrees, l’acollida lingüística i social de l’alumnat nouvingut i l’educació
intercultural.

- Coordinar-se amb les institucions i les entitats de l’entorn per tal de treballar conjuntament
en la promoció de l’ús social de la llengua i en l’acollida lingüística i social de l’alumnat
nouvingut.

EL PROFESSORAT
El català és la llengua de treball i de relació del professorat i amb les altres instàncies del
centre. Es la pròpia de reunions de claustre, comunitat, etc. El català és el vehicle d’expressió
habitual entre el professorat del centre. Amb això es contribueix a estendre l’ús de la llengua
més enllà de l’àmbit restringit de les aules.
La direcció del centre, en col·laboració amb la Coordinació de llengua, interculturalitat i
cohesió social, es compromet a vetllar perquè el nivell de llengua i la competència lingüística
del professorat siguin adequats per als usos acadèmics i formals en el marc del centre, per a
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la qual cosa facilitarà la informació que cregui necessària perquè el professorat pugui
actualitzar els seus coneixements de llengua catalana.
L’ALUMNAT
El centre es compromet a buscar estratègies que afavoreixin l’extensió de l’ús de la llengua
catalana entre l’alumnat.
A més de les estratègies d’extensió de l’ús del català entre l’alumnat que es puguin aplicar en
el centre, també ens coordinarem, amb les entitats i institucions de l’entorn, ja sigui
mitjançant les relacions amb entitats cíviques i culturals de l’entorn del centre, o en els
intercanvis i activitats que es facin fora del centre.

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS (PAS)
El català és la llengua de treball oral i escrita del personal d’administració i serveis. Per tal
d’afavorir-ne l’actualització lingüística, si calgués, el centre els informaria dels recursos de
formació que els puguin interessar o ser d’utilitat.

PERSONAL D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I COMPLEMENTÀRIES
Les activitats extraescolars i complementàries incideixen en el procés d’ensenyament i
aprenentatge de l’alumnat, a més de formar part de l’activitat del centre. El català és la
llengua de comunicació oral i escrita entre el personal encarregat de les activitats
extraescolars i la resta de la comunitat educativa.

ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D’ALUMNES (AFA)
El català és la llengua de relació del centre amb l’AFA i els representants de les famílies de
l’alumnat.
RECURSOS MATERIALS I EQUIPAMENTS
La llengua de relació és el català i, per tant, es vetllarà perquè estigui present en tots els
equipaments de l’escola.
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En el cas de la biblioteca, els fons de llibres i revistes es regeixen per criteris d’excel·lència
literària i, a més, es prioritzarà la presència de llibres en diferents llengües.
ÀMBIT ADMINISTRATIU
Projecció interna
El català és la llengua de la retolació general del centre (fixa i temporal), documentació
administrativa, instruments de gestió, actes, avisos orals o escrits, comunicats als taulers
d'anuncis i reunions dels diversos estaments del centre.
Projecció externa
El català és la llengua usada pel centre en la correspondència oficial, els butlletins i informes,
les comunicacions escrites dirigides a les mares i pares, la correspondència escolar, les
comunicacions orals, els actes acadèmics i la participació a la xarxa de telecomunicacions,
però en cas de sol·licitud es pot fer en una altra llengua.
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