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INTRODUCCIÓ
REFERENTS NORMATIUS.
D’acord amb l’article 14 de la Llei d’educació, el projecte lingüístic forma part del projecte
educatiu del centre. Recull, de manera organitzada, tant els criteris adoptats per a
l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües, com els criteris de comunicació del centre. Es
tracta, per tant, d’un instrument que ajuda a desenvolupar de manera coherent i eficaç les
activitats d’aprenentatge lingüístic i que posa l’accent en els acords de gestió educativa diària
dels centres. És, doncs, una eina pedagògica i organitzativa flexible, que evoluciona a partir
de les estratègies educatives fixades i de l’assoliment dels objectius marcats d’acord amb les
especificitats pròpies de cada centre. En aquest sentit, l’article 2.1 del Decret 102/2010, de 3
d'agost, d'autonomia dels centres, estableix que “L'autonomia dels centres educatius abasta
els àmbits pedagògic, organitzatiu i de gestió de recursos humans i materials. El projecte
educatiu del centre n'és la màxima expressió”, i l’art. 5 e) de la mateixa norma afegeix que “El
projecte lingüístic s'ha de concretar a partir de la realitat sociolingüística de l'entorn i d'acord
amb el règim lingüístic del sistema educatiu establert a les lleis. El projecte lingüístic dóna
criteri amb relació al tractament i l'ús de les llengües en el centre i recull els aspectes que
determinen les lleis sobre la utilització normal del català com a llengua vehicular i
d'aprenentatge, així com la continuïtat i la coherència educatives, pel que fa als usos
lingüístics, en els serveis escolars i en les activitats organitzades per les associacions de
mares i pares d'alumnes. El projecte lingüístic també dóna criteri sobre l'aprenentatge de les
dues llengües oficials i de les llengües estrangeres. Així mateix, determina quina llengua
estrangera s'imparteix com a primera i quina o quines com a segones.”

CARÀCTER PROPI DEL CENTRE EDUCATIU.
L’escola Vedruna El Carme de Sabadell forma part del col·lectiu d’escoles Vedruna de
Catalunya, que comparteixen un estil educatiu i caràcter propi. És doncs, dins aquest marc
comú que situem aquest projecte lingüístic. Un dels eixos del nostre compromís que
emmarca la Proposta educativa Vedruna és la sensibilitat i el compromís amb el propi país i
amb tota la comunitat humana del món. Així s'expressa aquest aspecte en el document
"Escoles Vedruna de Catalunya, eixos educatius": "Des de el seu origen i fundació a la ciutat
de Vic, l'any 1826, l'Escola Vedruna de Catalunya estå Iligada i arrelada al pais, cosa que es
manifesta en l'ús de la Llengua pròpia, en el marc d'un model d'escola catalana i en la
impartició de continguts que s'endinsen en el coneixement de la cultura, la història i la tradició
de Catalunya. A les escoles Vedruna, es fomenta l'ús de la Ilengua en el dia a dia i en la
celebració de les nostres festes i tradicions: la Castanyada, els Jocs Florals, Sant Jordi, i
d'altres.”
Ambicionem una escola oberta per a tots sense cap mena de discriminaciö, on tothom pugui
dialogar, escoltar i ser escoltat amb respecte.
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Prenent com a punt d’inici del nostre projecte lingüístic aquest enfocament, podem dir que
som una escola catalana, arrelada al barri del Centre de Sabadell i amb una sòlida tradició
d’ensenyament en català des dels inicis de la fundació de l’escola. El català és la llengua
vehicular del centre, i per tant, és la llengua que emprem en les comunicacions del centre,
interna i externa. El català és l’eix vertebrador d’un projecte educatiu multilingüe. Ara bé,
l’opció de les escoles Vedruna per l’obertura al diàleg i el món ens impulsa a potenciar
l’aprenentatge de les llengües estrangeres, així com també de potenciar l’aprenentatge de les
dues llengües maternes majoritàries dels nostres alumnes, català i castellà, garantint un
nivell adequat d’ambdues llengües en finalitzar l’escolarització obligatòria. És un repte de
l’escola del segle XXI avançar cap al multilingüisme.
A través de diferents formes de treball, projectem progressivament anar augmentant la
dedicació horària a les llengües estrangeres, en especial la llengua anglesa. El suport de
persones nadiues que fan la tasca d’auxiliars de conversa, la formació del professorat, el
foment d’experiències d’immersió lingüística i els intercanvis són eines que ens hi ajuden.
L’inici d’experiències AICLE també és una línia de futur. A més, com a segona llengua
estrangera oferim l’aprenentatge del francès a Secundària, de manera optativa.
Ambicionem una escola oberta per a tots, sense cap mena de discriminació, on tothom pugui
dialogar, escoltar i ser escoltat amb respecte. Voldríem actuar com a transmissors de llengua
i cultura, ja que tenim clar i com a prioritat, que per estimar una cultura cal conèixer-la.
Considerem bàsic el principi: "Tot mestre és mestre de llengua" . Cal, doncs, vetllar per totes
les situacions comunicatives que s’emmarquen dins el context escolar: des de la comunicació
a les aules, la relació amb les famílies i la comunicació externa que emet el centre mitjançant
eines com poden ser les xarxes socials.
L’equip docent del centre, amb els corresponents equips de coordinació i direcció, vetllarà per
la correcta aplicació del present Projecte i promou les programacions didàctiques que se’n
deriven.

ASPECTES GENERALS.
El PLC té com a funció garantir el dret de tots els alumnes del centre a:
● Dominar la llengua catalana com a vehicle de comunicació oral i escrita, per a la
construcció dels coneixements, per al desenvolupament personal i per a la cohesió social.
● Dominar la llengua castellana com a vehicle de comunicació oral i escrita, per a la
construcció dels coneixements en els registres escolars corresponents, per al
desenvolupament personal i per a la cohesió social.
● Conèixer una o dues llengües estrangeres per cercar i elaborar coneixements i per a la
comunicació. Es determina l’anglès com a primera llengua estrangera i el francès com a
segona llengua estrangera.
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A més dels aspectes metodològics, el nostre projecte lingüístic pretén afavorir actituds
positives de l’alumnat i les famílies envers les llengües i de generar expectatives respecte als
beneficis que l’aprenentatge de les diferents llengües els pot oferir.
Així doncs, en aquest projecte lingüístic definim:
a) El tractament de la llengua catalana, com a vertebradora de l’ensenyament, com a llengua
vehicular i d’aprenentatge, i com a llengua de l’àmbit administratiu i de comunicació del
centre.
b) El tractament global de les llengües curriculars (catalana, castellana i anglesa) en els
processos d’ensenyament i aprenentatge amb l’objectiu de propiciar-ne la coordinació i la
integració per tal de millorar-ne els resultats, tant en el conjunt com en relació a cada una.
c) Els criteris per a l’atenció específica d’alumnes d’incorporació tardana amb dèficit de
coneixement de la llengua catalana i, si també fos el cas, de la castellana

1. ANÀLISI DE CONTEXT
VALORACIÓ DEL CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC DEL CENTRE I DEL SEU ENTORN.
A Sabadell predomina per sobre del 50% el ciutadà que Entén, parla, llegeix i sap escriure el
català.
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Per districtes, el districte de l’Escola (districte 1r), és el districte amb major coneixement de la
llengua catalana. Només un 1,12% dels ciutadans del districte no entenen.

L’origen de la majoria de les famílies del centre és de Catalunya i viu als districtes 1, 6, i 8
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TAULA: Procedència dels alumnes de Sabadell

DISTRICTE ALUMNES PERCENTATGE

8208 212 38,55%

8206 141 25,64%

8201 91 16,55%

8205 32 5,82%

8207 28 5,09%

8202 28 5,09%

8203 13 2,36%

8204 5 0,91%

Dades: matrícula abril 2021

La residència dels alumnes per municipi és:

RESIDENCIA ALUMNAT
Sabadell 594 91,95%
Barberà del Vallès 13 2,01%
Sentmenat 9 1,39%
Sant Quirze del Vallès 9 1,39%
Castellar del Vallès 9 1,39%
Vacarisses 3 0,46%
Terrassa 2 0,31%
Rubí, 2 0,31%
Ripollet 2 0,31%
Polinyà 2 0,31%
Badia 1 0,15%
Dades: matrícula abril 2021
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Pel que fa al lloc de naixement de l’alumnat,

NACIONALITAT
Espanyola 627 97,06%
Xinesa 3 0,46%
Italiana 3 0,46%
Hondures 3 0,46%
Nord-americana 2 0,31%
Ghana 2 0,31%
Veneçolana 1 0,15%
Peruana 1 0,15%
Marroquí 1 0,15%
Malià 1 0,15%
Filipina 1 0,15%
Boliviana 1 0,15%
Dades: matrícula abril 2021

Vedruna el Carme Sabadell
Projecte lingüístic de centre

7



BAGATGE LINGÜÍSTIC DE L’ALUMNAT I LES SEVES NECESSITATS INDIVIDUALS
VINCULADES ALS SEUS RESULTATS ACADÈMICS.
Un percentatge important de l’alumnat de la nostra escola és d’ascendència catalanoparlants.
S’ha de fomentar l’ús de la llengua catalana en tota la comunitat educativa, encara que els
resultats de les avaluacions internes i externes de les llengües oficials són semblants i el de
llengua anglesa a sisè és superior.
Resultats de competències bàsiques comparades entre primària i secundària

Vedruna el Carme Sabadell
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Els resultats de les proves de competències bàsiques constaten:
- En llengua catalana l’assoliment és superior als 90% i els resultats milloren a 4t d’ESO

respecte a sisè.
- En llengua castellana es constata que els resultats inferiors als 90% a sisè de primària

passen a ser superiors al 90% a 4t d’ESO.
- En llengua anglesa els resultats, superiors al 90% d’assoliment de les competències

s’observen tant a sisè com a quart d’ESO.

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA DEL PROFESSORAT
La llengua catalana es considera la vehicular i el mitjà d’aprenentatge de les altres matèries i,
en aquest sentit, el professorat s’ha de sentir transmissor del correcte ús de la llengua a
l’alumnat i, especialment, model d’ús lingüístic en la seva matèria pel que fa a qualitat,
correcció i adequació terminològica.
Tots els mestres del centre tenen la capacitació requerida per impartir les classes en llengua
catalana i castellana. En referència a la llengua anglesa hi ha mestres especialistes titulars.
El personal docent de secundària ha d’acreditar el coneixement de llengua catalana (nivell
C).

PLACES DOCENTS AMB PERFIL PROFESSIONAL DE L’ÀMBIT LINGÜÍSTIC
Les places ofertades específicament amb àmbit lingüístic de llengües són:
Infantil i primària
2 places d’especialista en llengua estrangera (anglès)
Secundària
1 plaça d’especialista en llengua catalana.
1 plaça d’especialista en llengua castellana
2 places d’especialista en llengua estrangera (anglès)
1 plaça amb acreditació per impartir llengua estrangera (francés)

OFERTA DE LLENGÜES ESTRANGERES
L’oferta detallada d’hores dedicades a cada llengua es pot trobar al document PLA
GENERAL DE CENTRE
PRIMERA LLENGUA ESTRANGERA
La llengua anglesa és la primera llengua estrangera de l’Escola. És obligatòria a Primària i
l’ESO. A educació infantil també s’ofereix en l’horari lectiu malgrat ser una etapa no
obligatoria.
SEGONA LLENGUA ESTRANGERA
La llengua francesa és la segona llengua estrangera de l’escola. S’ofereix a l’etapa de l’ESO.
A primer i segon d’ESO s’ofereix de forma obligatòria si la disponibilitat horària docent ho
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permet. A tercer i quart de l’ESO s’ofereix com a optativa si el nombre d’alumnes que ho
sol·licita permet una distribució adequada dels recursos.
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS D’APRENENTATGE DE LLENGÜES I CULTURES
ADDICIONALS.
L’organització de les activitats extraescolars tindrà en compte la demanda de les famílies en
l’àmbit del lleure.
Es realitzaran projectes amb continguts del coneixement d’altres cultures procurant en la
mesura dels possibles aprofitar la riquesa cultural d’alumnes en contacte amb aquestes
cultures.
Es programaran activitats extraescolars per promoure l’aprenentatge de les llengües
estrangeres en l’àmbit del lleure.

OBJECTIUS EN RELACIÓ A L’APRENENTATGE i l’ÚS DE LES LLENGÜES
D’acord als EIXOS ESTRATÈGICS següents:
• El paper de la llengua catalana com a eix vertebrador d'un projecte educatiu plurilingüe.
• Els criteris per a l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües, tant les curriculars com les
no curriculars, en els espais d'educació formal i no formal, i els usos lingüístics en el centre.
• Els aspectes d'organització i de gestió que tinguin repercussions metodològiques i
lingüístiques.
S’elaboren els següents objectius:

OBJECTIU RESPONSABLE INDICADOR

Aconseguir que la llengua catalana sigui la
llengua habitual del centre en tots els seus
àmbits, tant a nivell oral com escrit.

Equip directiu Enquestes alumnat i
famílies.

Incorporar espai de reunió dels departaments
de llengua de l’escola per claustre, etapa o
nivell per desenvolupar l’aprenentatge de les
llengües.

Equip directiu Calendari de reunions i
acta de la reunió.

Incorporar espai de reunió de docents per
organitzar activitats culturals.

Equip directiu Calendari de reunions

Tenir en compte el domini de llengües
estrangeres per part del nou professorat
d’incorporació fixe.

Equip directiu Acreditacions de
coneixement d’altres
llengües no oficials.

Vetllar per l’ús no discriminatori del llenguatge
en tots els seus àmbits: sexe, procedència,
ideologia i condició.

Equip directiu Revisió de la
comunicació externa
de l’escola.

Vedruna el Carme Sabadell
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Incentivar les activitats de foment de la cultura
i les tradicions.

Comissions Activitats culturals
organitzades durant el
curs vinculades a la
llengua.

Potenciar l’ús de les llengües estrangeres en
matèries no lingüístiques, així com la
utilització en les classes de material específic
i transversal que en potenciï l’ús com a
llengua vehicular i no final.

Claustre de
professors

Incorporació a les
programacions de
material en llengua
estrangera.

Potenciar la integració de l’alumnat nouvingut
al sistema educatiu català.

Equip d’atenció a
la diversitat

Aplicació del pla
d’acollida

CRITERIS METODOLÒGICS I ORGANITZATIUS PER A L’APRENENTATGE DE
LES LLENGÜES
L’escola considera altament prioritari que l’alumnat assoleixi un nivell competencial sòlid en la
llengua catalana -que és a més la llengua vehicular-, en llengua castellana i en les llengües
estrangeres que s’ofereixen. Actualment, aquestes llengües estrangeres són l’Anglès
(primera llengua estrangera en totes les etapes) el Francès (és la segona llengua estrangera
a l’etapa d’ESO). El Francès s’ofereix com a optativa a l’ESO.

OBJECTIU RESPONSABLE INDICADOR

Elaborar i revisar anualment la programació
vertical de les matèries de llengua

Professorat de
llengua

Programació didàctica

Elaborar i revisar anualment els criteris
d’avaluació de les matèries de llengua

Directors d’etapa Criteris d’avaluació de
les matèries de llengua

Elaborar els criteris d’avaluació transversals
de llengua per les matèries no específiques
de llengua

Directors d’etapa Rúbriques d’avaluació
d’aspectes
transversals de
llengua.

Detectar, diagnosticar i planificar el pla
d’aprenentatge dels alumnes amb dificultats
d’aprenentatge de llengua

Equip d’atenció a
la diversitat

Acompliment de
l’itinerari
psicopedagògic
Vedruna.

Vedruna el Carme Sabadell
Projecte lingüístic de centre

11



Vetllar perquè l’expressió i la comprensió oral
i escrita de l’alumnat en la llengua catalana,
castellana i altres llengües estrangeres (en
acabar l’etapa de l’ESO) tingui un nivell
competencial sòlid per tal que l’alumnat pugui
participar en la vida social, desenvolupar-se,
interpretar, elaborar i presentar (en diferents
formats i amb fluïdesa) informacions, opinions
i sentiments diversos.

Coordinació
d’etapa de
Primària

Departament de
llengües de l’ESO

Resultats de les
competències
bàsiques de 6è

Resultats de les
competències
bàsiques de 4t d’ESO

Programar escenaris i espais d’aprenentatge
adreçats a promoure i facilitar contextos
autèntics d’ús de les llengües, que potenciïn
el treball cooperatiu i que intensifiquin la
producció oral i escrita dels alumnes.

Professorat Programació d’unitats
didàctiques.

Programar la participació en concursos,
certamens o projectes que fomentin l’ús de la
llengua.

Directors d’etapa Inscripció a concursos,
certamens o projectes.

Programació d’activitats culturals externes al
centre: teatre o cinema.

Professorat Programació de
l’activitat al calendari
d’activitats.

Programació d’activitats extraescolars per
promoure l’aprenentatge de la llengua
estrangera.

Coordinador
d’activitats
extraescolars

Revisió de l’oferta
d’extraescolars a l’inici
del curs.

La coordinació entre els docents de Llengües de l’escola és necessària per tal que l’alumnat
aprengui de manera àgil sense repeticions, ni l’ús d’un lèxic diferent per expressar els
mateixos conceptes lingüístics. En aquest sentit, el Departament llengua de l’ESO duu a
terme una coordinació més estreta per nivells d’ESO per tal de no repetir temes i emprar la
mateixa pràctica de cara al seu alumnat.

RECURSOS I ACCIONS COMPLEMENTÀRIES
RECURSOS COMPLEMENTARIS
Auxiliar de conversa en anglès
La figura de l’auxiliar de conversa, si el pressupost del centre ho permet, afavoreix un temps
de conversa en llengua anglesa en petit grup i d’altra banda l’aparició d’una figura a la qual
els alumnes només s’hi poden adreçar en anglés.
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Activitats extraescolars en anglès
La xarxa d’escoles Vedruna organitza estades en casals d’estiu en anglès o bé estades a
Anglaterra per aprofundir en l’aprenentatge en anglès.
A la programació d’activitats extraescolars es programen activitats en anglés.
RECURSOS DOCENTS
Els llibres de text i els documents acadèmics destinats a l’alumnat són tots en llengua
catalana, a excepció de les de Llengua Castellana i Llengües estrangeres. Els llibres de text
en format digital també són en llengua catalana excepte els llibres de Llengua castellana i
Literatura i Llengües estrangeres.

COMUNICACIÓ INTERNA I RELACIÓ AMB L’ENTORN
COMUNICACIÓ INTERNA
La llengua amb què es fan les reunions de professorat -equips docents, claustres, equip de
direcció…-; la llengua present a la Sala de professorat –anuncis, convocatòries, avisos…-;
les reunions amb els alumnes –programació de viatges, celebracions, altres comunicacions-;
activitats adreçades a pares i mares – reunions d’inici de curs, amb l’AMPA, de Portes
Obertes, de tutories-; el Consell Escolar i altres instàncies de la comunitat educativa que hi
intervenen, és el català.
Tota la documentació administrativa de l’Escola, la correspondència, les actes de totes les
reunions i la documentació relativa a les activitats adreçades a pares i mares, alumnat i altres
instàncies de la comunitat educativa, les comunicacions amb les famílies, les empreses i
altres institucions del centre, són en català.
RELACIONS EXTERNES
La llengua catalana és el vehicle d’expressió normal, tant oral com escrit, de l’escola en les
relacions amb altres institucions, empreses o estaments amb qui treballa habitualment;
excepció feta d’aquells documents la destinació dels quals és per a entitats o organismes no
pertanyents a l’àmbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya.
Així, la llengua catalana és el vehicle d’expressió en la informació i la imatge institucional del
centre que s’ofereixi emprant les noves tecnologies TIC i, especialment, la que s’ofereixi a la
pàgina web del centre (www.vedrunacarmesabadell.cat) i les xarxes socials, que haurà
d’estar expressada, com a mínim, en llengua catalana correcta.

LA QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL DELS DOCENTS
L’equip directiu haurà de garantir que el professorat tingui un bon domini de les llengües que
imparteix i de les estratègies metodològiques emprades.
Els objectius que l’equip directiu estableix per tal de millorar la qualificació professional dels
docents són:

OBJECTIU RESPONSABLE INDICADOR
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Tenir en compte el domini de llengües
estrangeres per part del nou professorat
d’incorporació fixe.

Equip directiu Acreditacions de
coneixement d’altres
llengües no oficials.

Incloure al pla de formació activitats
específiques per obtenir un bon domini de les
estratègies metodològiques que utilitza per
garantir-ne l’aprenentatge

Equip directiu Pla de formació de
centre

DIFUSIÓ DEL PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE
El Projecte Lingüístic de Centre forma part del Projecte Educatiu. El present projecte es
presentarà als diversos estaments de l’escola: docents, personal d’administració i serveis,
pares i mares (AMPA) i Consell Escolar.
Estarà a disposició de la comunitat educativa a través de la pàgina web de l’Escola.

Vedruna el Carme Sabadell
Projecte lingüístic de centre

14


