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1. Introducció

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, en el seu Títol II del règim

lingüístic del sistema educatiu de Catalunya estableix el règim lingüístic

del sistema educatiu, i a l'article 14 determina que els centres públics i els

centres privats sostinguts amb fons públics han d'elaborar, com a part del

projecte educatiu, un projecte lingüístic que emmarqui el tractament de

les llengües al centre.

El nostre Projecte Lingüístic forma part del Projecte Educatiu i té present

tant el marc legal com la diagnosi de la realitat del centre i es defineix en

aquests grans temes: el paper de la llengua vehicular, el tractament de

les llengües curriculars i els aspectes d’organització i de gestió que tenen

repercussions lingüístiques.

El Projecte Lingüístic de l’escola Montcau-La Mola i Els Pinetons, com a

projecte  plurilingüe  i  intercultural  de  centre,  s’estructura  en  quatre

àmbits: pedagògic, de gestió i  govern del centre, humà i de serveis, i

administratiu, que inclouen els següents apartats:

1. El  tractament  de  la  llengua  catalana  com  a  llengua  vehicular  i

d’aprenentatge.

2. El procés d’ensenyament i aprenentatge de la llengua castellana.

3. El procés d’ensenyament i aprenentatge de la llengua anglesa, amb

caràcter transversal i enfocat a la realitat sociolingüística i curricular, així

com a part integradora del projecte plurilingüe de l’escola.

4. Les  diferents  opcions  en  referència  a  les  segones  llengües

estrangeres, alemany i francès, com a llengües curriculars.



2. El nostre PLC: un projecte plurilingüe i intercultural

El Projecte Lingüístic de l’escola Montcau-La Mola i els Pinetons, com a

projecte plurilingüe i intercultural de centre, en el marc del seu Projecte

Educatiu s’ajusta al que estableixen els articles 10, 11, 12 i 16 de la Llei

12/2009,  del  10 de juliol,  i  l'article  5.1.e)  del  Decret  102/2010,  de 3

d'agost, d'autonomia dels centres educatius.

Tenint en compte els objectius prioritaris del sistema educatiu, l’escola ha

pres en consideració, pel que fa a les qüestions lingüístiques, els aspectes

següents:

1. El  català,  com  a  llengua  pròpia  de  Catalunya,  és  la  llengua

normalment emprada com a llengua vehicular i d'aprenentatge del

sistema educatiu.

2. En finalitzar l'ensenyament obligatori s'ha de garantir el ple domini

de les llengües oficials catalana i castellana.

3. En la documentació que hagi d'expedir, l’escola  s'ajustarà al que

determinen els articles 16.4 i 16.5 de la Llei d'educació.

a. D’acord  amb  l’article  16.4,  els  centres  han  d’expedir  la

documentació  acadèmica  en  català,  sens  perjudici  del  que

estableix  la  Llei  de  política  lingüística.  La  documentació

acadèmica  que  hagi  de  tenir  efectes  a  l’àmbit  de

l’Administració  de l’Estat  o  en una comunitat  autònoma de

fora del domini lingüístic català, ha d’ésser bilingüe, en català

i en castellà.

b. D’acord amb l’Article 16.5, les llengües no oficials es poden

emprar  en  les  comunicacions  per  a  l’acollida  de  persones

nouvingudes.  En  aquest  cas,  els  escrits  han  d’anar

acompanyats del text original en català, que serà sempre la

versió preferent.

4. L’aprenentatge d’una llengua estrangera, l’anglès,  i la introducció

d'una segona llengua estrangera, francès i/o alemany, és l'objectiu



per  a  què els  alumnes adquireixin  les  competències  recollides al

Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües.

5. La  incorporació  de  totes  les  accions  de  l'àmbit  comunicatiu  i

lingüístic amb una visió estratègica que integri:

a. El  treball  de  les  habilitats  bàsiques:  parlar  i  conversar,

escoltar, llegir i comprendre; escriure i comunicar.

b. Ús  de  les  TIC  a  l’aula  i  de  les  TAC  en  la  renovació

metodològica.

c. Projectes de dimensió europea i internacional.

d. Projectes d’innovació educativa.

e. Projectes de centre.

f. Projectes  i  metodologies  integrals  per  a  l’aprenentatge  de

l’anglès  i  altres  llengües  estrangeres:  alemany  i  francès

(AICLE).

g. Metodologies  interactives  i  de  construcció  col·lectiva  del

coneixement.

h. La participació  en programes dirigits  (Impuls  de la lectura,

biblioreflexió ...) i d’altres.

6. És necessària la coordinació en l’ensenyament i aprenentatge de les

llengües, que cada llengua tingui present les altres que es treballen,

perquè només així millorarà la competència global.

7. El  professorat  resulta  clau  en  el  desenvolupament  del  Projecte

Lingüístic de Centre,  plurilingüe i  intercultural,  per això, els usos

lingüístics han de ser coherents amb l’ensenyament de llengües.

8. Els principis de comprensió i inclusió que han de guiar el treball per

a una educació lingüística plural que potenciï i garanteixi alhora el

coneixement de la llengua pròpia i  d’altres.  Cal  posar un accent

especial  en  la  funció  de  l’educació  lingüística  per  a  potenciar

actituds positives cap a la diversitat lingüística i curiositat cap a les

aportacions que poden fer altres llengües i cultures a la comprensió

dels fenòmens lingüístics i socials.



3. Àmbit pedagògic

3.1.  El  tractament  de  la  llengua  catalana  com  a  llengua

vehicular i d’aprenentatge

La  llengua  catalana  s’utilitzarà  com  a  llengua  vehicular  i

d’aprenentatge  en  els  ensenyaments  que  s’imparteixin  en   la  nostra

escola,  tot considerant que no es pot aïllar  de la realitat  multilingüe i

multicultural del nostre entorn, per tant, cal establir vincles amb les altres

llengües i  cultures per fer  possible que el  català esdevingui la llengua

comuna de tots els ciutadans i ciutadanes per desenvolupar la cultura que

hem de construir entre tots.

3.2.  El  procés d’ensenyament i  aprenentatge de la llengua

castellana

L’escola Montcau la Mola vetllarà perquè, en acabar els diferents

estudis, l’alumnat usi amb correcció les tècniques de comunicació oral i

escrita, en llengua castellana, i empri els recursos bàsics dels llenguatges

tècnics, literaris i científics adequats al tipus de missatge volgut, que ajudi

a transferir els aprenentatges i a consolidar el de la llengua pròpia.

3.3.  Les  diferents  opcions  en  referència  a  les  llengües

estrangeres

1. L’escola Montcau la Mola considera l’anglès com a primera llengua

estrangera integrada en el projecte lingüístic a través de diferents

àmbits  educatius  i  matèries  curriculars.  Considerem  segones

llengües  estrangeres  el  francès  i  l’alemany  que  s’imparteixen  a

partir del cicle superior de primària garantint  la seva continuïtat

d’aprenentatge , en les dues llengües,  al llarg de la ESO.

2. Es  potenciarà  l’ús  de  la  llengua  anglesa  com a  eina  de  recerca

d’informació  i  de  treball  a  l’aula  per  millorar  la  competència

lingüística general i professional i tecnològica.



3. En l’ensenyament  de llengües  estrangeres,  la  llengua vehicular  i

d’aprenentatge serà la llengua objecte d’estudi, sempre tenint en

compte els diferents nivells dels/de les alumnes.

4. Els alumnes amb n.e.s.e es valora, junt amb l’equip psicopedagògic,

la possibilitat de ser exempts de les segones llengües, així com les

seves adaptacions curriculars.

3.4. Criteris per a l’adequació del procés d’ensenyament de

les llengües a la realitat sociolingüística de l’escola

1. L’escola  Montcau-La  Mola  tindrà  present  la  importància  dels

aspectes  pedagògics  i  didàctics:  continuarà  el  procés

d’ensenyament i aprenentatge de les llengües iniciat en les etapes

educatives  anteriors,  tenint  en  compte  el  grau  de  competència

comunicativa de l’alumnat i els hàbits d’ús de totes les llengües.

2. L’alumnat  nouvingut  a  Catalunya  que  habitualment  no  parla  en

català,  s’impulsarà  la  tendència  d’usar  la  llengua  catalana  en  el

màxim possible de contextos. 

3.5.  Les tecnologies per a l’aprenentatge i  el  coneixement

(TAC) en l’aprenentatge de llengües

L’escola  Montcau-La  Mola  i  Els  Pinetons  promourà  l’ús  de  les

Tecnologies  per  a  l’Aprenentatge  i  el  Coneixement  (TAC)  per  millorar

l’aprenentatge de les llengües a la realitat social i les seves competències

lingüístiques en les diverses llengües: catalana, castellana i estrangeres

(anglès, alemany i francès). Facilitarà que puguin fer ús dels dispositius

per a l’accés a Internet a través de la xarxa, perquè a les classes, tant

alumnes com professors/es,  treguin profit  de tota la seva funcionalitat

multimèdia  i  els  emprin  en  activitats  lingüístiques,  com  la  lectura,

l’escriptura, l’exposició, el processament i la comunicació d’informació, i

d’altres,  tot  afavorint  el  treball  cooperatiu,  l’autoaprenentatge  i

l’aprenentatge.



3.6. Procès d’avaluació i revisió

El Pla Lingüístic de l’escola es revisa i s’avalua tant de forma interna

com externa.

- De manera interna: Tenint en compte el context de l’aula, el dia a

dia i els resultats de les valoracions multimetodològiques que s’empren

permeten  adaptar-se  a  les  necessitats  lingüístiques  de  l’alumnat  i  del

context familiar.

- De forma externa: Considerant els indicadors de les avaluacions

externes (Competències bàsiques a 6è de primària i 4t d’ESO, Cambridge

Exams) són un referent per revisar i adaptar el Pla Lingüístic de l’escola.



4. Àmbit administratiu i comunicació

El  català,  com  a  llengua  pròpia  de  Catalunya,  ho  és  també  de

l’Administració i comunicació educativa. Les actuacions administratives de

règim interior de l’escola es fan normalment en català.

La  documentació  acadèmica  que  hagi  de  tenir  efectes  a  l’àmbit  de

l’Administració de l’Estat o en una comunitat autònoma o país de fora del

domini lingüístic català, pot ser emesa en castellà i anglès.

Es valora l'ús de la llengua anglesa i  castellana en les comunicacions,

durant  els  dos  primers  anys  d’adaptació,  per  a  l’acollida  de  persones

nouvingudes. En aquest cas, els escrits han d’anar acompanyats del text

original en català.



5. Els projectes i programes plurilingües

5.1. Projectes biblioteca escolar

El projecte de Biblioteca, de P5 a 2n d’ESO, recolza els tres eixos del pla

lector:  aprendre a llegir,  llegir  per  aprendre i  el  gust per  la  lectura a

través d’una metodologia pròpia de l’escola. Es porten a terme diferents

programes  com:  Poti-Poti  de  llibres,  Lliga  de  llibres,  Atrapallibres,

Biblioreflexió, Club de lectura...

5.2. Projecte Llengua anglesa

El  projecte  d’anglès  de  l’escola  Montcau-La  Mola  s’inicia  a  l’Educació

Infantil  i  té  continuitat  fins  a  Batxillerat.  Es  dona  un  enfocament

metodològic innovador a partir de diferents punts de vista:

1. S’introdueix la llengua anglesa des de ben petits. El mètode

s’inicia a Educació Infantil i s’explota al màxim les capacitats lingüístiques

i la gran flexibilitat dels nens i nenes en aquesta edat.

2. La  seqüenciació  de  continguts  lingüístics  està  realitzada

d’acord amb els processos de l’adquisició de la llengua i de les demandes

del context en l’aula.

3. El  nostre model  d’ensenyament no està basat  en la pròpia

llengua amb les seves característiques estructurals i morfològiques, sinó

que té la seva base teòrica en la  naturalesa de la comunicació humana i

els processos naturals de l’adquisició de la primera i segones llengües.

4. La llengua anglesa es considera vehicular en les Content and

Language Integrated Learning (CLIL): Science, This is art, Atelier, TOVs,

Tecnology, BTEC, Robotics...

5. Figura d’auxiliar de conversa nadiu que treballa en petit grup

des d’Educació Infantil fins a secundària.



5.3. Projecte segones llengües estrangeres

El francès i l’alemany són les dues segones llengües que ofereix l’escola.

Els alumnes de 1r d’ESO han d’escollir una d’aquestes dues llengües, o

poden  realitzar  l’aprenentatge  de  les  dues  per  aprofondir  durant  els

quatre cursos de l’ESO.

5.4. Certificacions Cambridge Exams

L’escola ofereix la possibilitat de presentar-se als exàmens de Cambridge

amb preparació dins el  currículum d’anglès.  La presentació a aquestes

proves té un caràcter voluntari.

A 6è de primària: KET i PET.

A 2n d’ESO: PET i FCE.

A 4t d’ESO: FCE i CAE.

Els alumnes de batxillerat poden presentar-se també als exàmens del FCE

i CAE si no ho han fet amb anterioritat.

5.5. Estades a l’estranger

Ministay:

És un projecte dissenyat per a introduir estudiants entre 11 i 14

anys a l’ambient d’una escola britànica. Es tracta d’una primera presa de

contacte amb un país de parla anglesa destinat als alumnes de 6è de

primària  a  2n  d’ESO.  L’estada  d’una  setmana  els  permet  conèixer  el

funcionament d’una escola compartint la jornada escolar amb alumnes de

parla anglesa. També es fomenta el coneixement de la cultura, ja sigui

amb estades en famílies o en una residència. 

L’objectiu  del  Ministay  és  que  els  alumnes  agafin  confiança  a

relacionar-se en llengua anglesa fora de l’àmbit escolar. 



Trimestre al Canadà:

Oferim la possibilitat als nostres alumnes de 3r i 4t d’ESO de cursar

un trimestre en una escola d’Ontario (Canadà).  Allotjats amb famílies

canadenques,  la  seva  integració  és  absoluta,  millorant  els  seus

coneixements de llengua anglesa i també la seva autonomia personal. 

Estades/intercanvi amb Alemanya:

Els alumnes de 4t de secundària que han cursat alemany, un cop

finalitzada l’etapa, poden conviure i relacionar-se durant una setmana a

Singen, a Alemanya, amb alumnes d’aquesta població amb l’objectiu de

practicar la competència oral en llengua alemanya i conèixer alguns usos i

costums del país. 

Estades/intercanvi amb França: 

Els alumnes de 4t de secundària que han cursat francès, un cop

finalitzada l’etapa,  poden visitar un país de parla francesa durant una

setmana,  amb  l’objectiu  de  practicar  la  competència  oral  en  llengua

alemanya, amb la possibilitat també de visitar i compartir activitats amb

alumnes de parla francesa. 


