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1. INTRODUCCIÓ 

El projecte lingüístic, com a part del PEC, projecte educatiu de centre, recull les opcions 

organitzatives i metodològiques del centre en quant al tractament de les llengües al nostre 

centre. 

2. MARC LEGAL 

Desplegament normatiu de referència: 

Llei 3/1986 de Normalització Lingüística de les Illes Balears, de 29 d’abril de 1986 (BOCAIB 

núm. 15, de 20/05/1986; correcció d'errades BOCAIB núm. 16, de 30/05/1986) 

 Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears 

(BOE núm. 53 d’1/03/2007 i correcció d’errades al BOE núm. 77 de 30/03/2007; BOIB núm. 32 

ext. d’1/03/2007 i correcció d’errades BOIB núm. 29, de 28/02/2008) 

Decret 92/1997, de 4 dejuliol, que regula l’ús i l’ensenyament de i en llengua catalana, pròpia 

de les Illes Balears, en els centres docents no universitaris de les Illes Balears. 

Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Esports, de dia 12 de maig de 1998, per la qual es 

regulen els usos de la llneuga catalana, pròpia d eles illes Balears, com a llneuga 

d'ensenyament en eles centres docents no universitaris de les illes Balears. 

Resolució del conseller d'educació, cultura i universitats de 28 de maig de 2012 per la qual es fa 

efectiva l'aplicació de l'Ordre de 13 de setembre de 2004 que regula el dret dels pares, les 

mares o els tutors legals a elegir la llengua del primer ensenyament dels alumnes dels centres 

sostinguts amb fons públics de les Illes Balears (BOIB núm. 31/5/2012 número78) 

http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/balears_leg/textos/bocaib_1983_1996/1986/IB_llei_3_1986_bocaib.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2007032/mp2.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2012078/mp8.pdf
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Ordre de 13 de setembre de 2004, per la qual es regula el dret dels pares, les mares o tutors 

legals a elegir la llengua del primer ensenyament dels aumens dels centres sostinguts amb fons 

públics de les illes Balears ( BOIB 18/9/2004 núm.130) 

 

Decret 45/2016, de 22 de juliol, per al desenvolupament d ela competència comunicativa 

en llengües estrangeres als centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears ( 

BOIB 23///2016 núm.93) 

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

púbiques d'educació infanitl, dels col.legis públics d'educació primària, i dels col.legis púbics 

d'educació infantil i primària ( BOIB 5/10/2002 núm.120) 

Decret 28/2016 de 20 de maig, pel qual es modifica el Drecret 32/2014, de 18 de juliol, pel 

qual s'estableix el currículum de l'educació primària a les Illes Balears ( BOIB 21/5/2016 

núm.64) Modificat pel  Decret 32/2014 de 18 de juliol pel qual s'estableix el currículum de 

'educació primària a les Illes Balears ( BOIB 18/7/2014 núm.97) 

Ordre de la conselleria d'Educació, Cultura i Universitats de 6 d emarç de 2015 sobre 

l'avaluació d el'aprenentatge dels alumnes de l'educació primària a les Illes Balears ( BOIB 

17/3/2015 núm.37) Modificada per l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 23 de maig 

de 2016 per la qual es modifica l'Ordre de la conselleria d'Educació, Cultura i  Universitats de 6 

d emarç de 2015 sobre l'avaluació de l'aprenentatge dels alumens de l'educació primària a les 

Illes Balears ( BOIB 24/5/2016 núm.65). 

Ordre de la conselleria d'Educació, Cultura i Universitats de dia 21 de juliol de 2014 per la 

qual es deplega el currículum de l'educació primària a les Illes Balears ( BOIB 24/7/2014 

núm.100). Modificada per l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 23 de maig de 2016 
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per la qual es modifica l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de dia 21 de 

juliol de 2014 per la qual se desplega el currículum de l'educació primària a les Illes Balears ( 

BOIB 24/5/2016 núm.65) 

Decret 71/2008, de 27 de juny, pel qual s'estableix el currículum de l'educació infantil a les Illes 

Balears (BOIB núm. 92, de 2-07-2008) 

3. CRITERIS GENERALS I ACTUACIONS GENERALS I ESPECÍFIQUES PER A 

LES ADEQUACIONS DEL PROCÉS D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE 

LES LLENGÜES  

Cal establir quins criteris i actuacions durem a terme en el procés d'ensenyament - 

aprenentatge de i en llengües. 

3.1.Definir en el PEC, Projecte Educatiu de Centre,  la llengua catalana com a 

llengua vehicular i d’aprenentatge, i com a llengua de l’àmbit administratiu i 

de comunicació del centre. 

Els infants  de la nostra escola són de 14 nacionalitats diferents, encara que la majoria dels 

alumnes han nascut a Eivissa. 

Conscients d’aquesta diversitat lingüística i cultural ens varem plantejar des  dels inicis una 

escola d’immersió lingüística en català. 

Ens plantejàrem, també, una sèrie d’actuacions per fomentar el coneixement de la nostra 

llengua i cultura i conèixer les característiques de  totes les cultures que formen part de la 

nostra comunitat  educativa. 

La llengua de relació i comunicació amb les famílies en un principi, és en català, però degut a 

l’anàlisi de la nostra realitat familiar, amb manca de coneixement del català , es combina l´ús 

de la llengua catalana en l’intercanvi d’informacions orals i/o a les reunions d’aula, depèn del 

http://boib.caib.es/pdf/2008092/mp2.pdf
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grup de famílies, es combinen ambdues llengües, però sempre amb un suport visual 

(presentacions power point…) en català. 

Si les famílies ho sol·liciten per escrit, poden rebre la informació i comunicacions del centre en 

català - castellà.  

Durant el curs 17-18 es va dur a terme una enquesta lingüística entre les famílies del centre 

per analitzar quina és la situació de la llengua catalana, vehicular al centre, i oficial i pròpia de 

les Illes, Balears; la llengua castellana, cooficial a les Balears; i altres llengües d’ús dins les 

nostres famílies 

Les preguntes plantejades varen ser: 

 Quines llengües es parlen a casa vostra? 

 Quina llengua utilitzau habitualment a casa amb els adults (parella, avis...)? 

 Quina llengua utilitzau habitualment amb el vostre fill o la vostra filla? 

 Quina llengua utilitza habitualment el vostre fill o la vostra filla amb vosaltres? 

 Finalment, quin diríeu que és el vostre nivell de coneixement del català a nivell oral? 

Varen respondre 368 de 438 famílies (84%). Per tant aquests resultats s’han de prendre de 

manera relativa, tot i que són prou significatius. 

Hem de tenir en compte que les preguntes es formularen a mares i pares. En alguns casos, 

contestaren els dos i en altres casos només un. Així també, en algun cas, respongueren més 

d’una opció (en aquells casos en què era possible) i en algun cas deixaren qualque pregunta 

sense respondre. Per això la quantitat de persones que han contestat les diferents preguntes 

no coincideix matemàticament. 

ANÀLISI I ESTADÍSTIQUES DE RESULTATS 

a) Quines llengües es parlen a casa vostra? 
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A aquesta primera qüestió, obtenguérem 555 respostes. Els resultats foren: 

CATALÀ: 144 

CASTELLÀ: 340 

ALTRES: 71 (anglès, italià, flamenc, romanès, àrab, portuguès, grec, alemany, serbi, gallec, 

guaraní, holandès, xinès i rus) 

 

b) Quina llengua utilitzau habitualment a casa amb els adults (parella, avis...)? 

En aquest cas, obenguérem 798 respostes. Els resultats foren: 

CATALÀ: 184 

CASTELLÀ: 531 

ALTRES: 83 (italià, anglès, àrab, grec, romanès, gallec, francès, portuguès i xinès) 

 

c) Quina llengua utilitzau habitualment amb el vostre fill o la vostra filla? 
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Pel que fa a la tercera, obenguérem 789 respostes. Els resultats foren: 

CATALÀ: 196 

CASTELLÀ: 510 

ALTRES: 83 (anglès, italià, flamenc, àrab, romanès, portuguès, grec, alemany, gallec, xinès i rus) 

 

d) Quina llengua utilitza habitualment el vostre fill o la vostra filla amb vosaltres? 

A la quarta qüestió, obtenguérem 800 respostes. Els resultats foren: 

CATALÀ: 174 

CASTELLÀ: 545 

ALTRES: 81 (italià, flamenc, romanès, anglès, àrab, anglès, portuguès, grec, xinès i rus) 
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e) Finalment, quin diríeu que és el vostre nivell de coneixement del català a nivell oral? 

A l’última pregunta, obtenguérem 670 respostes, les quals quedaren repartides així: 

No en sé mica: 61 

L'entenc però no el parl: 187 

L'entenc i el parl un poc: 143 

L'entenc i el parl sense problemes: 279 

 

Per a elaborar les conclusions finals diferenciarem les 5 preguntes en dos blocs: 

El primer és d’usos lingüístics a nivell oral, i comprèn de la pregunta 1 a la 4, mentre que la 

cinquena pregunta està relacionada amb el grau de coneixement de llengua catalana a nivell 

oral per part dels progenitors.  

Així doncs, a l’apartat d’usos lingüístics veim que, de mitjana, quasi una quarta part (24%) dels 

enquestats manifesten que utilitzen habitualment la llengua catalana en les diferents 

situacions plantejades. Pel que fa a les dades d’ús de la llengua castellana, apreciam que el 

resultat és que 2 de cada 3 famílies de mitjana (65%) l’usen habitualment a l’entorn familiar. 

Finalment, una mitjana de quasi un 11% utilitzen altres llengües a l’àmbit de les seues famílies. 

D’altra banda, pel que fa al grau de coneixement de la llengua catalana a nivell oral per part 

dels progenitors, podem observar que de les 670 respostes: un 9,1% manifesta que no sap 
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mica de català, el 27,9% l’entén però no el parla, un 21,4% l’entén i el parla un poc, i el 41,6% 

l’entén i el parla sense problemes. 

 

3.2. Els criteris generals i actuacions són: 

- S’incorpora l'aprenentatge d'una primera llengua estrangera (l'anglès)  en l’etapa d’educació 

infantil , respectant la tria de la primera llengua en l’etapa d’Educació Infantil. Queda recollit 

en el punt 5. 

- Respectar l'edat i les necessitats dels nostres alumnes. 

- Respectar la metodologia globalitzada del nostre projecte educatiu.  

- Dur a terme estratègies metodològiques i organitzatives per poder  respondre a la nostra 

concepció de l'aprenentatge. 

- Respectar les hores de cada llengua que marca la normativa 

Actuacions: 

 - Organitzar estratègies metodològiques i organitzatives per afavorir el respecte a la 

individualitat i la vida del grup i al desenvolupament de les potencialitats de l’Infant en un 

context ric per l’aprenentatge. 

- Afavorir l'aprenentatge d'una llengua a partir del llenguatge oral. 

- Adequar-nos als recursos personals amb el perfil requerit per  l'ensenyament de la llengua 

estrangera. En aquests moment al nostre centre tenim dues mestres que fan angles, però en 

quota ens corresponen 3 mestres d'anglés. Per tant és una dada que si és possible, variarà el 

proper curs. 
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3.3.Plantejaments didàctics sobre els quals es fonamenta l'ensenyament de 

les llengües. Quin és l'enfocament metodològic usat per a l'ensenyament de les 

llengües al centre? 

Com recull el nostre PEC, projecte educatiu de centre, treballem els diferents continguts d’una 

manera globalitzada donant resposta a la concepció constructivista de l’aprenentatge  i al 

desenvolupament de les capacitats i competències dels nostres alumnes a les diferents etapes 

educatives. 

D'aquesta manera s'haurà de preveure un disseny d’activitats funcionals i significatives que 

constitueixin contextos reals d’ús de les llengües on es faci necessari l’ús de les estratègies 

lingüístiques. 

La introducció de les competències bàsiques en el currículum comporta una nova visió 

metodològica. 

L’objectiu de l’educació lingüística és el desenvolupament de competències que permetin 

aplicar aquests coneixements a les diferents situacions, a sí mateix i als aprenentatges 

posteriors. 

Cal tenir en compte que les llengües s’aprenen en l’ús social, en les necessitats de 

comunicació.  

La major part de les capacitats lingüístiques que es treballen al llarg de l’educació primària en 

cada una de les dues àrees (català - castellà) són comunes als dos cicles. Varia, en canvi, 

l’amplitud i profunditat d’aquestes, la diversificació de les situacions i dels contextos 

comunicatius, el grau d’adequació a les situacions comunicatives que s’exigeix, la tipologia i 

característiques dels textos, el grau de correcció gramatical i, especialment, la consideració de 

les situacions d’aprenentatge. Cal tenir present que les habilitats lingüístiques són el requisit 

primer de totes les àrees del currículum, per la qual cosa no s’han d’abordar únicament en les 

àrees de llengua, sinó que cal fer-ho des de la globalitat del currículum. 
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En tota l’educació primària s’ha de prestar atenció especial al llenguatge oral, que constitueix 

una eina fonamental per a l’ensenyament. Com succeeix amb la resta de continguts, no s’ha de 

plantejar com un recurs espontani i ocasional, sinó amb rigor sistemàtic. En primer lloc, perquè 

l’expressió oral incideix directament en la pròpia activitat, perquè parlar i escoltar són 

activitats més habituals que la lectura i l’escriptura; perquè és el punt de partida per a la 

llengua escrita (el seu ús repercuteix necessàriament en l’escriptura), i també pel fet que, en la 

major part d’activitats de llengua, l’expressió oral i l’escrita van unides. Les activitats 

destinades específicament al desenvolupament de les destreses orals han d’estar presents en 

les programacions didàctiques: assemblees, debats, jocs, dramatitzacions, resums, diàlegs, 

planificació d’activitats, exposició de conclusions o resultats, etc., tant de manera individual 

com en grup, i s’ha de tenir en compte també l’exposició pública, en classe o en altres 

situacions. 

En les produccions orals cal incidir en l’organització i en la claredat del discurs, que s’ha de 

servir d’elements no lingüístics per guanyar en expressivitat; en el rebuig de les formes que 

suposin algun tipus de discriminació; en la participació activa i cooperadora en les situacions 

d’interacció, i en el respecte per les aportacions de les altres persones i per les normes que 

regeixen l’intercanvi comunicatiu.  

Pel que fa a la comprensió oral, al llarg de l’etapa s’han d’oferir als alumnes textos que els 

permetin anar més enllà de les idees explícites de manera progressiva, descobrir sentits 

figurats o missatges no implícits. La selecció dels textos, que han de ser adequats a l’edat i als 

interessos, incideix directament en la capacitat d’escoltar, que també s’ha de treballar a l’aula. 

En aquest sentit adquireix rellevància especial el text literari. 

L’anàlisi de les característiques dels textos, el resum de les idees principals i les activitats que 

potencien la memòria comprensiva (memorització, recitat i reproducció de poemes, cançons, 

embarbussaments, dites, refranys, etc.), per millorar l’atenció, el gest, l’expressió, la 

desinhibició, etc. són alguns dels aspectes que cal incloure en la comprensió de textos orals. 

L’aprenentatge de la lectura i escriptura es centra també, al tractament funcional i significatiu 

de l’àrea. 
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El procés de lectura i escriptura s’inicia des del significat, amb el descobriment i el 

reconeixement de les relacions entre so i grafia en el context de paraules significatives per als 

infants, del propi nom, etc. En aquest procés l’aprenentatge compartit juga un paper essencial.  

Des del començament cal incidir en les primeres estratègies del procés de producció de textos 

escrits, que s’ampliaran al llarg de l’etapa: planificació, confecció d’esborranys, revisió, etc., 

amb atenció a la coherència cada cop major del discurs (des dels enllaços simples fins a la 

coordinació i inserció d’oracions...). En la producció dels textos escrits s’han de preveure, a 

més, els aspectes formals, que han de ser coneguts prèviament pels alumnes (presentació, 

ordre, creativitat, etc.). 

 El clima de l’aula ha de potenciar la necessitat de llegir i d’escriure, ha de despertar l’ interès 

per fer-ho i per accedir a nous coneixements a través de la lectura i de l’escriptura. L’expressió 

oral és espontània però, al menys en els primers moments d’accés al codi, la lectura i 

l’escriptura es focalitzen en aquelles situacions en què és necessari escriure o llegir, per la qual 

cosa els continguts referits al codi han d’estar vinculats a situacions i necessitats. La difusió 

dels escrits respon també a la funcionalitat d’aquestes situacions. 

I amb la llengua anglesa? 

Com indica el Consell d'Europa, l'objectiu últim de l'aprenentatge d'una llengua estrangera és 

que l'alumnat aconsegueixi de forma progressiva el major grau de competència comunicativa, 

és a dir, que pugui utilitzar-la per comprendre, parlar i conversar, llegir i escriure. 

Des d'aquesta perspectiva a l'Educació Primària es dóna prioritat al desenvolupament de les 

habilitats comunicatives, prevalent les destreses orals en els primers cursos, mentre que en els 

següents, les destreses es desenvoluparan gradualment i de forma integrada. 

La metodologia d'aquesta àrea serà flexible, lúdica i oberta, permetent integrar el procés 

d'aprenentatge a alumnes d'una gran diversitat. 

La línia metodològica que es segueix parteix de la idea d'usar la llengua estrangera com un 

vehicle per aprendre continguts de tot tipus. Donarem molta importància a la comunicació per 
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poder aconseguir a través de la llengua diferents reptes d'interès pel nostre alumnat: dissenyar 

i crear maquetes, observar i analitzar diferents elements de la natura, crear un restaurant, 

dramatitzar, entrevistar persones d'especial interès per obtenir informació, pintar quadres, 

experimentar amb la ciència, cuinar... 

Es fomentarà l'ús de l'anglès com a vehicle de comunicació a l'aula. Els criteris de l'enfocament 

AICLE ( aprenentatge integrat de continguts i llengua) seran importants per dissenya les 

nostres planificacions. 

 

La mirada en l'aprenentatge de l'anglés a Sa Joveria: 

- L'anglés és una eina d'aprenentatge d'altres continguts. No ens basarem en ensenyar 

estructures i vocabulari sense una funcionalitat. 

- L'andamiatge és bàsic per poder donar suport a crear situacions comunicatives. A partir de 

models, imatges, dossiers, glossaris, estructures comunicatives... 

- La immersió lingüística és important però es donarà prioritat a que l'alumnat es senti còmode 

i comprengui les instruccions amb èxit i a que les llengües de la nostra comunitat no es vegin 

afectades. 

- És especialment important mostrar-se molt respectuós amb les emocions dels alumnes i de 

les alumnes, tenir una mirada amable cap a ells i elles. Per poder aprendre una llengua 

estrangera és primordial sentir-se en un entorn de confiança, igual o superior al que varen 

tenir a l'aprendre la llengua materna. 

- Es prioritzaran activitats en petit grup per afavorir la comunicació real i poder atendre millor 

a tot l'alumnat. 

-S'introduirà el codi escrit a partir de 2n de primària introduint paraules a partir de lectura 

global i sempre acompanyades d'imatges, gests, moviments... 
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- No es donarà especial importància a la correcció ortogràfica i gramaticla fins a 4t de primària. 

-A paritr de 4t de primària es faran  lectures obligatòries. 

-El paper  de l'auxiliar de conversa serà promoure la comunicació en petit grup i millorar la 

pronunciació: jocs amb grups reduïts a un racó de l'aula, com a suport de la tasca proposada 

per la mestra promovent la conversa i modelant, preparant presentacions o activitats 

relacionades amb la seva cultura. 

 

4.OBJECTIUS I PRINCIPIS 

OBJECTIU 

L’objectiu d’aquest projecte és regular el tractament de les llengües i establir les directrius 

bàsiques pel seu desenvolupament i aplicació. 

Té com a finalitat aconseguir que els alumnes adquireixin el domini de les dues llengües 

oficials i les competències adequades en la llengua anglesa. 

PRINCIPIS 

Garanteix els principis que ha de regir el projecte lingüístic: 

1. Adquisició d’una competència lingüística i comunicativa efectiva en, almenys, les dues 

llengües oficials i una llengua estrangera, dins un marc  general de promoció del  plurilingüisme 

en el sistema educatiu de les Illes  Balears. 

2. Caràcter universal del model del projecte lingüístic que  asseguri la igualtat d’oportunitats 

per a tots els alumnes del centre. 

3. Impartició de les matèries lingüístiques en la llengua objecte  d’aprenentatge. 

4. Flexibilitat i adaptació del tractament de les llengües a la realitat social  del  centre. 
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OBJECTIUS ESPECÍFICS 

1. Potenciar un tractament global de les llengües curriculars: català, castellà  i anglès. 

2. Adquirir una competència lingüística i comunicativa efectiva en  les dues  llengües  

oficials i  les competències adequades en la llengua estrangera,  l’anglès. 

3. Fer servir la llengua catalana en l’activitat docent, com a llengua  vehicular, com a llengua 

ambiental i administrativa. 

4. Prendre les mesures adients per a la integració i suport d'alumnes  nouvinguts, amb 

desconeixement d’alguna de les llengües oficials de les Illes  Balears. 

5. Valorar la realitat multilingüe i multicultural de la nostra societat com a  font  de riquesa 

personal i col·lectiva. 

 

5.CONCRECIÓ DE LES ÀREES, MATÈRIES, MÒDULS O ÀMBITS DE 

CONEIXEMENT IMPARTITS EN CADA UNA DE LES LLENGÜES 

EDUCACIÓ INFANTIL 

 4t d’educació 

infantil 

5è d’educació 

infantil 

6è d’educació 

infantil 

Àrea 

 

Bloc de 

continguts 

Tipologia 

d’activitats 

Cat

. 

Cas

t 

L

E 

Cat. Cas

t 

LE Cat. Cas

t 

LE 

1.Àrea de 

coneixemen

B.1 El cos i 

la pròpia 

Hàbits i 

rutines 

1 4  1 4  1 4  
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t de si 

mateix i 

autonomia 

personal 

imatge 

B.3 

l'activitat i 

la vida 

quotidiana 

B.4 La cura 

personal i 

la salut 

2.Àrea de 

coneixemen

t de l'entorn 

B1 Medi 

físic 

B2 

Aproximaci

ó a la 

natura 

B3 Cultura i 

vida en 

societat 

 

B.1 

Llenguatge 

verbal 

B.2 

Llenguatge 

audiovisual 

Vida d'aula 

(Projectes) 

5   5   5   

Espais 2’5   2’5   2’5   

3.Àrea de 

llenguatges: 

Comunicació 

i 

representaci

ó 

Rituals 

d'entrada i 

Assemblea 

2 1  2 1  2 1  

L'hora del 

conte 

1 1  1 1  1 1  

Anglès   1   1,

5 

  1,

5 

Psicomotricit

at 

(A.1 B2) 

1,5   1   1   
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i TIC 

B.3 

Llenguatge 

artístic 

B.4 

Llenguatge 

corporal 

  Còmput total 

d’hores 

13 6 1 12’

5 

6 1.

5 

12’

5 

6 1.

5 

  20 20 20 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 

 

1r 2n 3r 4t 5è 6è 

Àrea / 

Bloc de 

contingut 

Ca

t 

Ca

s 

t 

L

E 

C

a 

t 

Ca

s 

t 

L

E 

Ca

t 

Ca

s 

t 

LE C

a 

t 

Ca

s 

t 

L

E 

Ca

t 

Ca

s 

t 

L

E 

Ca 

t 

Ca

s 

t 

L

E 

Lleng.angle

sa 

  2   2   2’

5 

  2   2   3 
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Educació 

física 

2   2   2   2   2   2   

Lleng.castel

lana 

 3’

5 

  3’

5 

  3   3’

5 

  3’

5 

  3  

Matemàtiq

ues 

3’

5 

  3’

5 

  4   3   3   4   

Lleng.catala

na 

3’

5 

  3’

5 

  3   3’

5 

  3’

5 

  3   

Ciències 

naturals 

2’

5 

  2’

5 

  2’

5 

  2’

5 

  2’

5 

  2’1

5 

  

Ciències 

socials 

2’

5 

  2’

5 

  2’

5 

  2’

5 

  2’

5 

  2’1

5 

  

Ed.artística 2   2   2   2   2   2   

Religió/valo

rs socials i 

cívics 

1   1   1   1   1   1   

                   

Còmput 17 3’ 2 1 3’ 2 17 3' 2 1 3’ 2 17 3’ 2 16’ 3 3 
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total 

d’hores 

5 7 5 5 7 5 5 5 

22’5 22’5 22’5 22’5 22’5 22’5 

La distribució de les hores en castellà serà per l'alumnat els pares dels quals 

hagin demanat el castellà com a llengua del primer ensenyament; En tot cas es 

garantirà els mínims fixats a l'Ordre de 13 de Setmebre de 2004 fins a 2n curs 

d'Educació primària. 

6.CRITERIS PER A L’ATENCIÓ ESPECÍFICA DELS ALUMNES 

D’INCORPORACIÓ TARDANA AMB DÈFICIT DE CONEIXEMENTS EN 

ALGUNA O AMBDUES LLENGÜES OFICIALS. 

Entenem per alumnes d’incorporació tardana aquells que procedeix d’altres països i 

s’incorporen al sistema educatiu de les Illes Balears amb desconeixement d’alguna o ambdues 

llengües oficials,i els que procedeixen d’altres comunitats autònomes i desconeixen la llengua 

catalana.  

Els centres han d'adoptar mesures d'acolliment i d'adaptació per als alumnes que s'incorporin 

en qualsevol moment per tal que assoleixin tan aviat com sigui possible la competència 

lingüística que els permeti aprofitar el currículum propi del curs al qual estan adscrits. 

Les mesures es duran a terme sempre que sigui possible dins el grup de referència. 

6.1 Acollida al centre 

a) Matrícula: 

- La director/a  o  secretari/a del centre rep a la família per formalitzar la matrícula 

- Crear un clima de confiança 
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- Donar informació a la família a través del tríptic de l'escola 

- Si són famílies de diferent llengua s'haurà de tenir en compte una persona per traduir 

- Recollir el màxim d'informació de l'alumnat amb diferents documents 

- Visita al centre 

b) Entrevista amb la família: 

- Un membre de l'equip directiu presenta la família al tutor per concretar l'entrevista inicial 

- A l'entrevista la família ha d'assistir amb l'alumne per establir un primer contacte dins un 

clima de confiança 

- Crear un bon clima de confiança 

- Informació bàsica del funcionament del centre i de l'aula 

- Informació bidireccional 

 c) Visita al centre amb l'alumne acompanyat per la família 

- Aquesta activitat es realitza el mateix dia de l'entrevista 

- Responsable: el tutor/a 

6.2 Acollida a l'aula 

És important que l'escola doni un bon acolliment als nous i a les noves alumnes perquè des del 

primer dia trobin un clima d'atenció, afecte i de resposta a les seves necessitats en un marc 

que a poc a poc els donarà confiança i seguretat. 

El/la secretari/ia del centre serà l'encarregada de traspassar la informació recollida en la 

matrícula al tutor/a. 
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El tutor/a serà l'encarregat/da de crear el clima adequat per una bona acollida i adaptació a 

l'aula i a l'escola. 

Si en arribar l'Infant a l'escola no coneix alguna de les nostres llengües oficials, el tutor 

utilitzarà al màxim les formes de comunicació i de relació no verbals. 

Després de l'enregistrament d'unes observacions dels dies inicials el tutor/a farà una adaptació 

a les seves habilitats i coneixements. 

El tutor/a es proposarà les mesures ordinàries pel suport educatiu per facilitar el seu procés 

d'adaptació i aprenentatge. 

6.3 Suport a l'alumnat 

Al nostre centre duem a terme mesures organitzatives, metodològiques i d'organització dels 

recursos humans per atendre a la diversitat des de la inclusió educativa. Per tant, també es 

tendran en compte alhora d'atendre als alumnes d'incorporació tardana: 

Ambients  

Desdoblament del grup 

Treball en petit grup a l'aula/fora amb el suport de la mestra AL 

A més a més, portarem a terme actuacions directes en dues modalitats per dotar l’alumnat 

nouvingut d’estructures comunicatives i lèxiques: 

INDIVIDUALMENT: Amb l'alumnat nouvingut que s'incorpora en l'etapa d'infantil no és fa cap 

estratègia en concret ja que en aquesta etapa el procés d'immersió lingüística permet anar 

respectant el nivell de cada alumne, el seu ritme i les seves necessitats. 

Amb l'alumnat que s'incorpora en l'etapa de primària es treballarà  amb el material del dossier 

Comencem. És un material per a nouvinguts elaborat per la Direcció General d’Ordenació i 

Innovació Educativa (Subdirecció General de Llengua i Cohesió Social). Si l'alumnat tampoc 

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/alumnatnou/materials/catalaprimaria/#bloc1
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/alumnatnou/materials/catalaprimaria/#bloc1
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parla el castellà es seleccionarà material audiovisual en la seva llengua materna i s'adaptaran 

materials impressos en català i la seva llengua materna, sempre per facilitar el seu accès a les 

llengües oficials de la nostra comunitat, però sempre dins el context de l'aula i amb situacions 

significatives. Actualment l'accès a diferents servidors ens permet accedir a moltes llengües 

d'arreu del món i amb l'eina de traducció  també es poden traduir a diversitat de llengües el 

diferent material. 

EN PETIT GRUP: Crearem petits grups flexibles d’alumnes nouvinguts i s'elaborarà un horari 

amb un mestre per treballar la interacció en català, estructures lingüístiques bàsiques i 

vocabulari a través de dinàmiques i jocs. 

Col·laboracions externes 

Amb l'Ajuntament d'Eivissa: 

Es facilitarà a la família informació dels cursos de català per a persones adultes organitzats per 

l'ajuntament. 

Es facilitarà a la família informació dels cursos de català per a joves nouvinguts organitzats per 

l'ajuntament. 

Amb l'EOEP: 

Es prendran mesures de suport ordinari i/o específic amb el  suport de l'orientador de l'equip 

psicopedagògic del nostre centre. 
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7.CRITERIS DE COORDINACIÓ ENTRE LES ÀREES O ELS DEPARTAMENTS 

IMPLICATS EN EL PROCÉS D’ ENSENYAMENT - APRENENTATGE EN 

LLENGUA ESTRANGERA 

La coordinació dels mestres és una tasca fonamental pel bon desenvolupament del procés 

d'ensenyament-aprenentatge i, en aquest cas, en l'adquisició de les llengües (català-castellà-

anglès). Aquestes coordinacions quedaran recollides en les programacions del centre. 

Per dur endavant aquest   projecte hi haurà una coordinació en diferents àmbits d'actuació: 

- Coordinació dels mestres i especialistes de les diferents llengües amb l’objectiu d’establir 

acords de llengua. 

- Coordinació dels mestres especialistes en llengua anglesa. 

- Reunions d'avaluació i valoració trimestralment. 

- Pel que fa a la tria de llibres, amb la metodologia globalitzadora del nostre centre, no fem ús 

d'un únic llibre de text, sinó que en tenim de diferents àmbits i en les tres llengües: català, 

castellà i anglès.  

8.MECANISMES DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PROJECTE I DELS 

RESULTATS EN COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES DE L’ALUMNAT 

El projecte s’ha de revisar, i actualitzar, si cal, almenys un cop cada quatre anys. 

Els centres han d’analitzar i valorar els resultats en competències lingüístiques dels alumnes. 

    Què avaluarem? 

El grau de consecució dels objectius plantejats 

Les estratègies metodològiques i organitzatives 
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La proposta d'activitats 

Els recursos materials i  humans 

 Com avaluarem? 

Mitjançant l'observació directa i graelles de registres 

Amb la recollida de les propostes d'activitats 

Amb la recollida de dades de tots els mestres en les reunions d'avaluació. 

Analitzant les observacions recollides amb l'especialista 

 Quan? 

 Trimestralment a les  avaluacions dels alumnes, es recollirà aquest  valoració. 

En la memòria anual del centre s’ha d’incorporar el seguiment i l’avaluació del projecte, així 

com el grau de consecució dels objectius proposats. Aquesta ens permetrà incorporar les 

modificacions que es considerin oportunes. 

La coordinació del seguiment i l’avaluació de la implantació del projecte recau en el 

Departament d’Inspecció Educativa, el qual vetllarà pel compliment de la normativa vigent. 

9.RELACIÓ DELS PROFESSORS AMB LA SEVA TITULACIÓ I COMPETÈNCIA 

QUANT A LLENGUA ANGLESA 

    Beatriz Veny Villanueva:   Mestra de primària. Especialitat: Llengua anglesa. Destinació 

definitiva 

Hada de la Paz Eiriz Vidal: Mestra de primaria. Especialitat: Llengua anglesa. Destinació: 

interina ( curs 18-19) 
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               CEIP SA JOVERIA  
 Codi 07013577                                                 
             c/ Corona nº 14 - 16,07800 Eivissa 
 Telf/fax:971.31.29.44/ 674.698.027 
 Email: ceipsajoveria@educaib.eu            

 

 

Rosa Thomas Mulet, Directora del CEIP SA JOVERIA, 

Convocat el  Claustre de professors en data  19 d'octubre de 2018 per l'aprovació de la    

 PGA i informat el Consell Escolar  en  data 19 d'octubre de 2018, 

La  direcció del centre procedeix a l'aprovació final del projecte lingüístic del centre. 

 

Atentament, 

Rosa Thomas Mullet 

  

Eivissa,  19  d'octubre    de 2018 

  

 

CERTIFICAT D’APROVACIÓ DE LA DIRECCIÓ 


