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1.- Criteris generals i actuacions  generals i 
específiques per a les adequacions  del procés 
d’ensenyament  de i en les llengües  a la realitat 
socioeconòmica  i cultural del centre. 
 
 1.1Normativa legal en la qual es fonamenta el nostre projecte 
lingüístic 
 

• L’estatut d'Autonomia de les Illes Balears estableix a l'article 35 que serà 
un objectiu dels poders públics normalitzar la llengua catalana, pròpia de 
les Illes. 

• La Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística de les Illes 
Balears estableix a l'article 1que és un objectiu d'aquesta llei “Assegurar 
el coneixement i l'ús progressiu del català com a llengua vehicular en 
l'àmbit de l'ensenyament”. Igualment estableix a l'article 2 que “La 
llengua catalana és la llengua pròpia de les Illes Balears”. 

• El Decret 15/2013 que regula el tractament integrat de les llengües al 
centres docents no universitaris de les Illes Balears,  diu : 

o Article  3: Aquest Decret té com a finalitat aconseguir que els 
alumnes de les Illes Balears adquireixin el domini de les dues 
llengües oficials i les competències adequades en la llengua 
estrangera  segons  el projecte educatiu del centre” 

o Article 7: El projecte de tractament integrat de llengües, com a 
part del projecte educatiu del centre, ha de tenir com a objectiu 
fonamental aconseguir que tots els alumnes del centre assoleixin, 
en acabar el període d’escolarització obligatòria, la competència 
lingüística en les llengües oficials i almenys en una llengua 
estrangera, preferentment l’anglesa”. 

o Article 21 :Els centres han d’analitzar i valorar els resultats en 
competències lingüístiques dels alumnes, per tal d’adequar el seu 
projecte a la realitat sociolingüística del seu alumnat i assegurar 
així el domini oral i escrit de les dues llengües oficials i els 
coneixements suficients d’una llengua estrangera en finalitzar 
l’etapa de l’educació secundària obligatòria”. 

 
 

1.2 Realitat sociocultural i lingüística  
 

• La realitat sociocultural  i lingüística del municipi indica que la majoria 
d'alumnat és castellanoparlant. Que la llengua d'us al carrer, al pati, 
entre companys, és la llengua castellana i que en general només tenen 
un “domini” de les dues llengües oficials, tal com demana l'article 17 del 
Decret esmentat abans, l'alumnat que té el català com a llengua 
materna. 

 
o Dades estadístiques: 

1.Percentatge d'alumnat estranger curs 2012/13 (Informació 
obtinguda del Gestib) a Educació Infantil  i primària:18% 



2.Percentatge d'alumnat de que només  utilitza el castellà per 
comunicar-se  a casa i amb els amics: 44,7% (dades de l’IAQSE 
2010/11) 

 
Per aquest motiu es fa necessària la potenciació de l’ús de la llengua 
catalana, tal com s'ha anat  fent a partir del curs  en que es va 
implementar el nostre Projecte lingüístic vigent  ( 1989-90), per tal que 
l'alumnat pugui tenir un domini de les dues llengües oficials. 
Per tot això, aquest projecte lingüístic recull la normativa de la Comunitat 
Autònoma i l'adapta a la situació del CEIP Es Vinyet  i del seu entorn. 
Per aquest motiu el projecte de tractament integral de llengües es farà 
aplicant l'article 20 del Decret 15/2013. 
 
 

1.3 Principis generals  que en matèria lingüística  regiran en el centre  a 
partir de l’aprovació del nostre Projecte lingüístic 
 
1.El català és la llengua vehicular preferent del CEIP Es Vinyet, i per tant, la de 
l'activitat administrativa i de l'activitat docent en general. 
2.El nostre Centre assumeix plenament l’objectiu, marcat al Decret 15/2013, 
d'aconseguir que tot l’alumnat assoleixi un domini ple, tant oral com escrit, de 
les llengües catalana i castellana i que assoleixin una adequada competència 
lingüística i comunicativa en llengua anglesa 
3.Totes les actuacions que s’adoptin per afavorir la presència i la utilització de 
la llengua catalana es faran d'acord amb l'objectiu de garantir el ple domini en 
l’ús de les dues llengües que són oficials a la nostra Comunitat. Aquestes 
mesures hauran de tenir sovint un caràcter de compensació, atesa la situació 
avantatjosa quant a l'ús i a la difusió en que es troba la llengua castellana al 
municipi (ús familiar, al carrer, mitjans de comunicació, món comercial, món 
turístic...) 
4.La utilització del català com a llengua vehicular preferent és concebuda com 
a component principal d'una actuació pedagògica que té un dels seus principis 
constitutius en el coneixement de l'entorn propi en tots els seus aspectes 
(geogràfic, històric, natural,econòmic, cultural...) 
5.Cap membre de la Comunitat Educativa no pot ésser discriminat per motiu de 
la seva llengua. 
Els membres de la comunitat educativa parlants de llengües diferents de les 
llengües oficials de la nostra comunitat seran atesos segons els recursos de 
que es disposi. 
6.S'estableix l’objectiu d’aconseguir el consens i la implicació dels 
diferents membres de la Comunitat Educativa en l’establiment de les 
línies d’actuació del Centre en matèria d'usos lingüístics. 
7.-Mantenir i continuar el objectius marcats al nostre PEC i PCC 
directament relacionat amb el tractament de les llengües: 
 
   PEC 
 
• Formar  en el respecte a la pluralitat lingüística  i cultural de l’Estat 

Espanyol i apropar els alumnes a   les dues llengües oficials de la 



Comunitat, tot fomentant la Llengua Catalana com a llengua 
vehicular del Centre. 

 
• Formar en el respecte a la pluralitat lingüística i cultural tot 

conscienciant els alumnes de la necessitat  i utilitat del 
coneixement d’una llengua estrangera. 

 
• Incorporar a les programacions didàctiques objectius  i continguts 

relacionats amb l’entorn proper  als alumnes 
 
PCC 
 
Educació Infantil: 
 

• Conèixer, respectar i estimar la cultura i la llengua pròpia de les Illes 
Balears i reconèixer algunes de les seves manifestacions artístiques 
més rellevants. 

• Iniciar-se en l’ús oral d’una llengua estrangera per comunicar-se en 
activitats dins l’aula, i mostrar interès i gust per participar en aquests 
intercanvis comunicatius. 

• La metodologia pròpia d’Educació Infantil és bàsicament globalitzadora, 
que implica que els infants aborden la realitat i els coneixements des de 
tots els àmbits, establint-hi múltiples relacions entre les coses noves i les 
que ja sap. D’aquesta manera es potenciarà un aprenentatge significatiu 
i funcional i l’atenció a la diversitat 

 
D’acord amb  el que tenim al nostre PEC i PCC ,  introduirem la llengua 
anglesa a Educació Infantil  i a Educació Primària impartirem una assignatura 
no lingüística en castellà   i una amb anglès (sempre que comptem amb 
recursos per dur-ho a terme)  
 
 
2.-Concreció de les àrees, matèries, mòduls o àmbits de 
coneixement impartits en cada una de les llengües. 
 
D’acord amb el que s’ha exposat abans:  
La distribució de les llengües  quedaria de la següent manera: 
 
 
EDUCACIÓ INFANTIL:  
 
Atenent el caràcter globalitzador de  l’Educació Infantil el tractament de 
llengües quedaria de la següent manera: 
Continuaríem  amb el projecte actual  que ens ha funcionat molt bé fins ara.  
L’anglès l’impartirà un especialista d’anglès i  es donaria  de forma oral i 
d’acord amb la següent distribució horària:  
 
 



4t ½ hora 
5è   1 hora 
6è 2 sessions  
  
 
Els  alumnes que triïn com a llengua d’aprenentatge el castellà  rebran atenció 
individualitzada en aquest llengua ( d’acord amb la normativa vigent), en petit 
grup, sempre mantenint el principi de  no segregació per motius de llengua, i 
sempre que sigui possible per un professor diferent al  tutor amb el principi de 
mantenir  en aquesta etapa  el refent  persona/llengua. 
 
EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
 
A  Educació primària s’impartirà una assignatura no lingüística en castellà  i una 
assignatura no lingüística en anglès. 
La resta de les assignatures s’impartirà en català. 
En el cas del castellà   el tema del referent queda de la següent manera: 
1r cicle :  Es mantindrà  el referent.” Persona /llengua” 
2n cicle: Es mantindrà el referent  a l’àrea de la llengua castellana. 
3r cicle : No es mantindrà el referent persona /llengua. 
  
Tenint en compte la mobilitat del nostre  professorat, a principi de curs a la 
nostra PGA  marcarem els criteris pedagògics que hem  seguit  per marcar les 
assignatures  que es donaran tant en castellà om en anglès. 
En el cas de falta de recursos personal per impartir  la matèria en anglès es 
farà en català. 
El quadre de matèries  impartides seria el següent: 
 
Curs Castellà Anglès 
1r Matemàtiques Plàstica 
2n Matemàtiques Plàstica 
3r Matemàtiques Plàstica 
4t Matemàtiques Plàstica 
5è Matemàtiques Plàstica 
6è Matemàtiques Plàstica 
 
 
3.Criteris per a l’atenció específica dels alumnes 
d’incorporació tardana amb dèficit de coneixements en 
alguna o ambdues llengües oficials. 
 S’aplicaran les mesures  del Pla d’Atenció a la Diversitat. 
S’incorporarà l’alumne nouvingut  al nivell que li pertoqui, desprès de passar 
unes proves de nivell. 
Dins l’aula el tutor junt amb el personal de suport del centre li faran adaptacions 
curriculars d’acord amb les seves necessitats. 
A més el personal de suport   li donarà  suport en  la llengua que tengui 
mancances (català o Castellà) tant dins l’aula com en petit grup ( fora de l’aula) 
El nombre de sessions variarà d’acord amb els recursos humans que compti el 
centre. 



 
4. Criteris de coordinació entre les àrees o els 
departaments implicats en el procés  
d’ensenyament-aprenentatge en llengua estrangera. 
 
S’establirà  un departament d’anglès  format per els especialistes i els 
professors  que imparteixin alguna àrea en angles, amb el fi que puguin establir  
unes pautes comuns  d’actuació. 
Es farà una reunió de coordinació un pic al mes. 
 
 
5.-Mecanismes de seguiment i avaluació dels resultats en 
competències lingüístiques de l’alumnat. 
 
Mitjançant els resultats en les avaluacions i qualificacions de les matèries 
lingüístiques i la seva comparativa respecte a anys anteriors els cicles 
lingüístics, a la memòria final de curs, faran una valoració sobre l'augment en 
competència lingüística de l'alumnat. 
Igualment els resultats en les avaluacions i qualificacions de les matèries no 
lingüístiques que s'imparteixin en anglès i la seva comparativa respecte a anys 
anteriors també podran donar peu a fer valoracions sobre l'augment o 
disminució de les competències bàsiques associades a aquestes 
matèries. A les hores els departaments que imparteixin aquestes matèries, a la 
memòria final de curs, faran la corresponent valoració. 
Durant les sessions d'avaluació es valorarà si els coneixements curriculars de 
les matèries no lingüístiques que s'imparteixen en anglès es veuen afectats 
negativament per aquest fet. 
Anàlogament també es valorarà si els coneixements curriculars de les matèries 
lingüístiques es veuen afectats positivament pel mateix fet. 
 
 
6.Aplicació simultània d’altres programes autoritzats als 
centres, si escau, en relació amb la utilització vehicular 
d’una llengua estrangera. 
 
Nosaltres no tenim cap programa simultani d’utilització de llengües estrangeres. 
 
 
7. Relació dels professors amb la seva titulació i 
competència quant a llengües. 
 
Tot el professorat del centre  està habilitat per  impartir castellà o català. 
No tenim cap mestre  amb titulació amb llengua estrangera, exceptuant el 
especialistes d’anglès que són els que imparteixen la matèria lingüística. 
 



8.Planificació de la implantació progressiva del nou model, 
dins el marc del calendari d’aplicació que preveu l’annex 
d’aquest Decret. 
La implantació es farà de forma progressiva 
 
Any  acadèmic Implantació del projecte 
2013/14 3anys Educació Infantil i 1r,3r,5è E. Primària 
2014/15 A tota l’educació infantil i a tota la primària 
 
Fins que el centre no sàpiga la disponibilitat del professorat per impartir 
matèries en anglès no es pot fer una previsió més o menys fiable de quins 
seran els cursos i matèries que es podran impartiren aquest idioma . 
 
9.Procés d'aprovació del projecte. Calendari 
 
DATA ACTUACIÓ 
7-5-13 Presentació al claustre 
8-5-13 Reunió cicle : elaboració pautes cicles 
21/5/2013 Reunió CCP ( aportació cicles) Elaboració del primer 

esborrany. 
27/5/2013 Reunió de cicle . Revisió esborrany 
28-5-13 Presentació esborrany APMA. Inici període d’esmenes 
29/5/2013 Publicació de l’esborrany a la pàgina web i circular 

informativa famílies 
31-5-13  Final termini d’esmenes APMA 
3-6-13 Consulta no vinculant 
5-6-13 CCP: Projecte definitiu 
10-5-13 Claustre aprovació 
17-6-13 Consell  escolar per  l’aprovació del projecte. 
  
  
 
 
Votació consultiva als pares 
La pregunta que hi haurà a la papereta de consulta serà: “Donau el vostre 
suport a l'esborrany del projecte de tractament integrat de llengües del 
centre?”. A continuació haurà dues possibilitats per respondre SÍ i NO, el votant 
marcarà l'opció que triï. 
El dia 3-6-2013de les 14h a les 15h, al hall de l’entrada  del centre es farà la 
votació consultiva. Es triaran per sorteig dos pares i dos suplents que juntament 
amb el director formaran la mesa de votació. El director actuarà com a 
president i el pare de menor edat de secretari. Finalitzada la votació es farà el 
recompte. 
 


