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Introducció 

El projecte lingüístic és un instrument d’organització i gestió, inclòs al projecte educatiu de centre
(PEC), per mitjà del qual cada centre educatiu dissenya, a partir de la seva pròpia realitat i d’acord
amb la normativa vigent,  l’ús i l’ensenyament de les llengües presents al currículum. 

L’objectiu principal d’aquest projecte és garantitzar el domini oral i escrit, per part de l’alumnat, de
les dues llengües oficial  de la Comunitat  Autònoma de les Illes Balears, la llengua catalana i la
castellana, així com la iniciació en una llengua estrangera, en el nostre cas, la llengua anglesa. 

MARC LEGAL

- LLEI  3/1986,  de  29  d'abril,  de  normalització  lingüística  (  BOCAIB  20/05/1986  núm.
15  ) modificada per la Llei 9/2012, de 19 de juliol, de modificació de la llei 3/2007, de 27 de
març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, BOIB 21/07/2012 núm.
106

- LLEI      9/2012, de 19 de juliol, de modificació de la llei 3/2007, de 27 de març,  de la funció
pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears (  BOIB 21/07/2012 núm. 106  ) modifica la
Llei 3/2007 de 27 de març de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears
(BOIB 03/04/2007 núm. 49)

- DECRET 100/1990, de 29 de novembre, regulant l'ús de les llengües oficials de l'Administració
de la C.A.I.B. (  BOCAIB 18/12/1990 núm. 154  ) derogat per la Llei 9/2012 de modificació de la
llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
BOIB 21/07/2012 núm.106

- DECRET 67/2008, de 6 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments de
l’educació infantil,  l’educació  primària  i  l’educació  secundària  obligatòria  a les Illes Balears
(  BOIB 14/06/2008 núm.83  )   La Sentència núm. 886/2011, la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears va estimar parcialment el recurs presentat i
va declarar nul l'apartat 4 de la disposició derogatòria única del Decret 67/2008. També afecta de
nul·litat parcial l'apartat 1. de l'article 6, així com els punts a) i c) del mateix apartat 1. 

- SENTÈNCIA     886/2011 de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia
de Balears sobre elecció llengua primer ensenyament (22/11/2011)

- ACORD del Consell de Govern de 10 d'agost de 2012 d'eliminació de l'exigència general d'un
determinat nivell de coneixement de català per ocupar llocs de la relació de llocs de treball i
adaptació dels nivells exigits en alguns llocs de treball d'acord amb la Llei 9/2012, de 19 de
juliol, de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, i de modificació corresponent de la relació de llocs de treball de
personal  laboral  de  l'Administració  de  la  Comunitat  Autònoma  de  les  Illes  Balears  (  BOIB
17/08/2012 núm. 119  )

- DECRET 15/2013, de 19 d’abril, pel qual es regula el tractament integrat de les llengües als
centres docents no universitaris de les Illes Balears (  BOIB 20/04/2013 núm. 53  )   art. 20 i l'annex
del Decret derogats pel Decret Llei 5/2013, de 6 de setembre, BOIB 07/09/2013 núm. 124
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- DECRET LLEI 5/2013, de 6 de setembre, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en
relació amb la implantació,  per al  curs 2013-2014, del sistema de tractament  integrat  de les
llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears (  BOIB 07/09/2013 núm. 124  )
deroga l'art.  20 i  l'annex del  Decret  15/2013,  de 19 d'abril,  pel  qual  es  regula el  tractament
integrat de les llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears, BOIB 20/04/2013
núm. 53

- RESOLUCIÓ del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret Llei 5/2013, de 6
de setembre, pel qual s'adopten determinades mesures urgents en relació amb la implantació, per
al curs 2013-2014, del Sistema de Tractament Integrat de les llengües als centres docents no
universitaris de les Illes Balears (  BOIB 28/09/2013 núm. 134  )

SITUACIÓ SOCIOLÍNGÚÍSTICA DEL CENTRE

Ús de la llengua catalana

 La  llengua  catalana  és  la  llengua  vehicular  dels  aprenentatges  i  de  relació  del  centre.  També
s’utilitza la llengua catalana en els següents àmbits: 

- A la retolació interior i exterior del centre
- A la documentació de gestió  acadèmica i administració del centre dins l’àmbit geogràfic de parla

catalana.
- A les informacions dirigides a les famílies, exceptuant els casos en els que es sol·licita per escrit

la versió en llengua castellana.

Els llibres de text són en llengua catalana exceptuant  els  de les matèries de llengua castellana i
llengua anglesa. 

Ús de la llengua castellana

S’utilitza la llengua castellana a l’àrea corresponent i s’introdueix en una àrea no lingüística  a partir
del tercer curs de primària. S’utilitza també en la relació amb les famílies de parla castellana que així
ho  sol·liciten i en les relacions administratives i personals dels centres ubicats a zones de parla no
catalana. 

Ús de la llengua anglesa

S’utilitza la llengua anglesa a l’àrea corresponent.

En el  procés  d’ensenyament  aprenentatge  s’utilitzen  recursos  en  les  tres  llengües,  prioritzant  el
contingut a treballar. 

Alumnat i famílies

La situació sociolingüística del centre és relativament homogènia. La majoria de l’alumnat és nascut
a Menorca i el número d’alumnes estranger és baix.

Distribució de l’alumnat segons procedència (Maig 2015)
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Segons les dades recollides l’enquesta a les famílies realitzada el mes de maig 2013 i   contestada per
124 famílies  (80%),  la  majoria  d’elles  tenen com a  llengua d’ús habituals  al  nucli  familiar  la
llengua catalana. 

La proporció d’altres llengües familiars, diferents de les dues oficials, no és gaire significativa, per la
qual cosa s’han agrupat en la categoria “altres”. Hi ha alguns alumnes, la llengua materna de la mare
dels quals és:gallec, anglès, romanès, holandès, rus, italià i edo (Nigeria). En tots les casos la llengua
d’ús habitual a la família inclou una de les dues oficials: català o castellà, si bé també s’utilitza  en la
comunicació familiar la llengua materna dels progenitors. 

La proporció d’altres llengües familiars, diferents de les dues oficials, no és gaire significativa, per la
qual cosa s’han agrupat en la categoria “altres”. Hi ha alguns alumnes, la llengua materna de la mare
dels quals és:gallec, anglès, romanès, holandès, rus, italià i edo (Nigeria). En tots les casos la llengua
d’ús habitual a la família inclou una de les dues oficials: català o castellà, si bé també s’utilitza  en la
comunicació familiar la llengua materna dels progenitors. 

Un altre aspecte recollit és el coneixement que tenen els pares i mares de la llengua anglesa, llengua
estrangera que es treballa al centre. 
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Professorat

Tot  el  professorat  disposa  de  la  titulació  adient  per  impartir  classes  en/de   llengua  catalana  i
castellana. 

Segons la  “Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les
Illes Balears de 16 de gener de 2015 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i
la relació de llocs de feina vacants del cos de mestres corresponents als centres públics
d’educació  infantil  i  de  primària,  d’educació  especial,  d’educació  d’adults,  dels  dos
primers cursos d’educació secundària obligatòria i dels equips d’atenció primerenca” la
plantilla orgànica del centre és la que segueix:
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Audició  i
Llenguatge

Atenció  a  la
diversitat

E. Física E. Infantil
Idioma
estranger
(anglès)

E. Musical E. Primària
Pedagogia
Terapèutica

1 1 1 4 1 1 6 1

Per tant el centre, habitualment,  disposa només  d’una mestra especialista amb llengua anglesa que
ha  impartir  totes les hores corresponents a l’àrea. 

El coneixement de la llengua anglesa  del professorat es reflecteix en el següent gràfic:

OBJECTIUS GENERALS

- L’objectiu  fonamental   és que,  tal  i  com estableixen les lleis  vigents,  qualsevol alumne/a en
finalitzar la seva etapa educativa  tengui competència d’ús, tant oral com escrit, de la llengua
catalana i de la llengua castellana.  

- Introduir a l’alumnat en el coneixement d’una llengua estrangera, en el nostre cas, la llengua
anglesa. 

- Usar la llengua catalana com a llengua vehicular del procés d’aprenentatge, de l’administració i
gestió i de la relació.

- Atendre i integrar l’alumnat d’incorporació tardana amb dèficit de coneixement de la llengua
catalana i/o llengua castellana. 

Objectius específics

EDUCACIÓ INFANTIL
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LLENGUA CATALANA

1. Expressat sentiments, desitjos i idees a través del llenguatge oral, ajustant-se progressivament als
diferents contexts i situacions de comunicació habituals i als diferents interlocutors.

2. Comprendre les intencions i missatges dels companys i adults, valorant el llenguatge oral com un
mitjà de relació amb els altres.

3. Comprendre, reproduir i recreat alguns texts de tradició cultural, mostrant actituds de valoració i
interès i gaudint amb ells.

4. Interessar-se pel llenguatge escrit i valorar-lo com instruments d’informació i com a mitjà per a
comunicar desitjos, emocions i informacions.

5. Utilitzar  les  normes  que  regeixen  els  intercanvis  lingüístics  i  els  senyals  extralingüístics  en
diferents situacions de comunicació per reforçar els significar dels seus missatges i donar sentit
als que rep.

 LLENGÜES CASTELLANA I ANGLESA

1. Iniciar-se en l’ús  oral  d’altres  llengües  del  currículum diferents  a  la  llengua vehicular  per  a
comunicar-se i mostrar interès i gaudir en participar en els intercanvis comunicatius.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

LLENGÜES CATALANA I CASTELLANA

1. Comprendre i expressar-se oralment i per escrit de forma adequada en els diferents contextos de
les activitats socials i culturals.

2. Fer ús dels coneixements sobre la llengua les normes d’ús lingüístic per escriure i rallar de forma
adequada, coherent i correcta, i per a comprendre texts orals i escrits.

3. Utilitzar la llengua oral de manera espontània i adequada en temes quotidians d’interès personal
o relatius a la vida diària, adoptant una actitud respectuosa i de cooperació.

4. Utilitzar, en situacions d’àmbit escolar, les diverses classes d’escrits  de comunicació.
5. Utilitzat  els  mitjans  de  comunicació  social  i  les  TIC  per  a  obtenir,  interpretar  i  valorar

informacions generals sobre temes quotidians i expressar opinions sobre els mateixos.
6. Utilitzar  la  llengua  eficaçment  en  l’activitat  escolar  tant  per  cercar,  recollir  i  processar

informació com per produir texts propis de l’àmbit acadèmic.
7. Utilitzar la lectura com a font de plaer i enriquiment personal i aproximar-se a obres rellevants de

la tradició literària per a desenvolupar hàbits de lectura. 
8. Comprendre i produir texts literaris de gèneres diversos adequats quant a temàtica i complexitat i

iniciar-se en els coneixements de les convencions especifiques del llenguatge literari.
9. Valorar la realitat plurilingüe com a mostra de riquesa cultural.
10. Reflexionar sobre els diferents usos socials de les llengües per evitar els estereotips lingüístics

que suposen judicis de valor i prejudicis classistes, racistes o sexistes. 
.
LLENGUA ANGLESA

1. Escoltar i comprendre missatges en interaccions verbals variades, utilitzant les informacions per
a la realització de tasques concretes i diverses relacionades amb la seva experiència..

2. Expressar-se i interactuar oralment en situacions senzilles i habituals que tenguin un contingut i
desenvolupament  conegut, utilitzant procediments verbals i no verbals i adoptant una actitud
respectuosa i de cooperació: expressar gustos, desitjos, sentiments o informacions senzilles sobre
un tema.

3. Llegir de forma comprensiva texts diversos i adequats, extraient informació general i específica
d’acord amb una finalitat prèvia. 

4. Valorar la lectura com a font d’entreteniment i informació.
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5. Escriure diversos tipus de texts amb finalitats variades sobre temes prèviament tractats i amb

l’ajuda de models.
6. Adquirir el vocabulari precís per a aconseguir una expressió adequada.
7. Identificar aspectes fonètics, de ritme, accentuació i entonació així com estructures lingüístiques

i aspectes lèxics de la llengua estrangera i utilitzar-los com a elements bàsics de la comunicació.
8. Utilitzar amb progressiva autonomia tots els mitjans al seu abast, incloses les TIC, per a obtenir

informació i per a comunicar-se en llengua estrangera.
9. Valorar les llengües com un mitjà de comunicació i enteniment entre les persones de procedència

i cultura diversa.
10. Usar progressivament la llengua anglesa com a mitjà d’aprenentatge de continguts d’altres àrees.

ESTRATÈGIES

Alumnat

La metodologia  emprada  es  basa  en  un enfocament   primordial  de  la  comunicació  sobre  altres
aspectes  i  en la teoria que les persones utilitzen les mateixes estratègies personals en l’aprenentatge
de  qualsevol  llengua.  El  desenvolupament  d’aquestes  competències  comunicatives  precisa  d’un
aprenentatge actiu centrat en l’aprenent, un aprenentatge per a la vida, no per a l’escola, la necessitat
de saber fer i saber aplicar el coneixement lingüístic, es a dir saber fer coses utilitzant les paraules en
les diferents llengües i contexts. 

Tenint  en  compte  que  les  habilitats  lingüístiques  no  funcionen aïllades  sinó  que  s’integren  i  es
relacionen entre elles, el seu aprenentatge també ha de ser integrat. S’han de desenvolupar de manera
equilibrada  les  capacitats  de comprensió  i  expressió,  és  primordial  la  presència  de les  diferents
llengües en totes les activitats d’aprenentatge. Les activitats programades han de tenir les següents
característiques:

Tenir en compte que la forma natural  amb la qual els filletes i les filletes aprenen la seva primera
llengua es  pot utilitzar per aprendre altres idiomes.
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Partir dels interessos dels alumnes i crear un ambient favorable a l’aprenentatge de les llengües en el
qual  puguin  construir  el  seu propi  aprenentatge  funcional  i  on els  mestres  adoptin  un paper  de
mediació, orientació, acompanyament...

Donat que les llengües es milloren amb la seva utilització, s’han de programar activitats en les que
sigui  necessària  la  utilització   funcional  de  la  llengua,  ja  sigui  en  situacions  de  necessitat
comunicativa,  de  simulació  d’experiències  reals  (debats,  rols...)  o  representacions  teatrals  que
afavoreixin  l’aprenentatge de les llengües. Per tant es tracta de potenciar aquest tipus d’activitats al
centre. Qualsevol situació quotidiana al llarg de la jornada escolar ha de  ser aprofitada per fomentar
la comunicació d’una manera natural. 

El treball de les rutines des del primer curs d’educació infantil és un dels aspectes més importants ja
que aquestes serveixen per interioritzar continguts a la vegada que es va afermant el llenguatge i
permet que l’alumnat es senti segur a l’hora de produir missatges orals.

La  programació  d’activitats  de  joc  en  les  diferents  llengües  que  permetin  l’observació,  la
interactuació entre iguals i el foment de situacions comunicatives.

La utilització de material en qualsevol llengua quan es prioritzin els continguts treballats per sobre
de la llengua en què es troben.

La  utilització  de  les  TIC com a  font  d’informació  i  comunicació  en  les  diferents  llengües  del
currículum en contexts funcionals (informació, programari i jocs en les tres llengües que es treballen
al centre)

Realitzar diferents tipus d’activitats: treball per tasques, projectes de treball... en les que es puguin
anar introduint les tres llengües objecte d’aprenentatge, utilitzant diferents tipus d’agrupament de
l’alumnat. Les claus lingüístiques de les seqüències didàctiques dissenyades són els tipus de text, el
gènere discursiu i el producte final a dissenyar, però valorant més el procés seguint que el producte
final en sí mateix.  

Professorat

En les situacions de canvi metodològic el professorat esdevé una peça clau en la consecució dels
objectius plantejats. Per tant és indispensable la col·laboració de tot el claustre. Per aconseguir èxit
en el projecte s’han de donar una sèrie de circumstàncies que afavoreixin la implantació del mateix: 

 Receptivitat a  la possibilitat d’efectuar canvis en el procés d’ensenyament-aprenentatge de les
llengües.

 Necessitat de la realització d’una reflexió teòrica compartida.
 Replantejament i acords sobre aspectes metodològics
 Introducció parcial de canvis
 Establiment de  criteris i indicadors d’avaluació
 Capacitat  per   transmetre   a  l’alumnat  el  gust  per  l’aprenentatge  de  qualsevol  llengua,  fent

patents les similituds en lloc de les diferències. 
 Valorar, segons les situacions personals,  la possibilitat de realitzar activitats de formació per

millorar la competència lingüística en llengua anglesa.
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Recursos

Els  recursos  humans  amb  adequada  formació  són  indispensables  per  aconseguir  els  objectius
plantejats.  La situació actual del centre no és ideal ja que només es disposa d’una especialista en
llengua anglesa. Per la qual cosa, seria necessària la incorporació d’una altra persona amb titulació i
capacitació adequada per impartir aquesta llengua. 

Es considera un recurs important la figura de l’auxiliar de conversa per reforçar principalment la
comprensió i la comunicació oral. 

Quant als recursos materials s’haurà de valorar la possibilitat d’adquirir nou material complementari
per  treballar les competències comunicatives (Flash cards, jocs en les diferents llengües, material
audiovisual...). 

Es considera important la utilització de tabletes, especialment al primers cursos de l’escolarització ja
que els recursos que ofereixen en relació a l’auto aprenentatge de les llengües són múltiples, variats i
de gran efectivitat. 

Proposar al  Consell  Escolar i  a las famílies  la realització  d’activitats  i/o  sortides  extraordinàries
relacionades amb el desenvolupament de les competències lingüístiques en llengua anglesa (estades
o campaments lingüístics)

Potenciar la col·laboració de l’entorn més pròxim, familiars amb coneixement de la llengua anglesa
o residents estranger per oferir models lingüístics a l’alumnat. 

Aquests aspectes, evidentment estan condicionats al pressupost general anual del centre. 

S’ha d’elaborar un repositori amb recursos on line dirigits tant a la formació del professorat com per
a la utilització directa de l’alumnat, incorporant de manera progressiva els materials propis. 

1- Concreció de les àrees, matèries, mòduls o àmbits impartits en cada una de les llengües

La llengua catalana és la llengua vehicular de l’ensenyament i de les activitats complementàries que
es realitzen al centre. S’acorda però

- Introduir les llengües castellana i anglesa a partir del 4t curs d’educació infantil com un primer
contacte  escolar de les llengües castellana i anglesa en  de situacions de comunicació lúdiques,
manipulatives i de moviment.

- Introduir la llengua castellana en l’àrea de Valors Socials i Cívics i Religió a partir de tercer  curs
de  primària  ja  que  són  àrees  que  afavoreixen  el  desenvolupament  de  la  competències
comunicativa  especialment  pel  que  fa  referència  a  l’expressió  oral  i  els  valors  de  diàleg,
tolerància, respecte...

- La utilització de les llengües  en situacions que afavoreixen   el desenvolupament de l’expressió
oral. 

- La utilització de la segona llengua en un entorn lúdic, de joc i de lliure expressió. (castellana)

- Establir moments d’utilització lúdica de la llengua anglesa (projecció de pel·lícules, treball de
cançons, dramatitzacions, jocs, tallers...)
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2- Criteris per a l’atenció específica dels alumnes d’incorporació tardana i alumnes amb nese.

Tenint en compte que l’atenció a la diversitat és prioritària en qualsevol situació educativa, en el cas
de l’aplicació d’un model d’educació plurilingüe, el centre haurà de prendre mesures que assegurin
l’atenció a la diversitat de tot l’alumnat. El model d’atenció a la diversitat del nostre centre s’ha
basat principalment en els desdoblaments dels grups per tal de, disminuint les ràtios,  atendre millor
les necessitats individuals de cada alumne.

Alumnes amb necessitats educatives específiques

Es tenen en compte els següents aspectes:

 Proporcionar l’ajuda necessària per a l’aprenentatge segons les possibilitats organitzatives del
centre i els recursos humans disponibles.

 Promoure l’èxit escolar de tot l’alumnat amb el disseny d’activitats obertes i de tasques multi
nivell on cada alumne pugui aportar i desenvolupar les seves competències. 

 Disseny d’activitats individualitzades de reforç i ampliació.

 Treball en parelles i petits grups heterogenis on els propis alumnes actuïn com a models.

 Model de suport dins o fora de l’aula segons les necessitats dels alumnes.

 Atenció individualitzada quan es requereixi treballar algun contingut concret. 

 Valoració de la necessitat de la realització d’adaptacions curriculars. 

Alumnes d’incorporació tardana, amb desconeixement de les llengües oficials:

L’atenció d’aquests alumnes no és  responsabilitat de una sola persona sinó que ha de recau sobre tot
l’equip docent. El primer objectiu és establir una comunicació el més fluïda possible amb l’alumne/a
i afavorir  la comprensió progressiva de les llengües oficials.   Per aconseguir-ho s’utilitzaran les
següents estratègies en el procés de comunicació:

 Pronunciació clara i lenta, acompanyada de gestos i amb suport visual sempre que sigui possible
(flash cards)

 Utilització de frases curtes però completes utilitzant verbs en present, defugint de pronoms.

 Utilització de lèxic senzill contextualitzat.

 Entrenar la formulació de preguntes i respostes completes.

 Segons les necessitats de cada alumne/a, valorar les necessitats de suports individuals per part del
professorat  d’atenció a la diversitat, tutor/a o altres mestres en situació de poder oferir un suport
ordinari  lingüístic.  El  suport  lingüístic  s’establirà  en  funció  del  moment  de  l’arribada  de
l’alumne/a al centre, de la seva edat, de les necessitats específiques de cada alumne/a i de les
possibilitats organitzatives del centre.

 En un primer moment es convenient que el suport lingüístic es faci de forma intensiva i freqüent,
per tal que l’alumne/a es pugui incorporar el més prest possibles a l’aprenentatge de les àrees no
lingüístiques. Es prioritzarà la realització dels suports durant les sessions de llengua catalana,
castellana , en casos excepcionals aquest suports individuals es faran  durant alguna sessió de les
àrees de ciències socials o naturals,  afavorint la realització de les activitats d’educació física,
educació  musical  i  plàstica  en els  que l’alumne/a  es  pot  incorporar  amb menys  dificultats  i
interaccionar amb la resta del grup.
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 Es  valorarà  la  necessitat  de  realització  d’adaptacions  curriculars.  El  procés  s’anirà  revisant

contínuament segons l’evolució de l’alumne/a. 

3- Criteris de coordinació 

Actualment al centre ja es realitzen coordinacions entre les mestres que imparteixen llengua catalana
i castellana en un mateix grup. Les coordinacions serveixen per establir principalment les tipologies
textuals que es treballen a cada llengua  i distribuir els continguts comuns de les dues llengües per
evitar contradiccions i repeticions innecessàries. 

S’estableixen moments de coordinació entre les mestres que imparteixen les diferents llengües per
tal d’acordar criteris quant a metodologia i avaluació, així com per dissenyar activitats activitats que
permetin situacions de comunicació diverses. 

4- Mecanismes  de  seguiment  i  avaluació  del  PLC  ,  així  com  dels  resultats  en  competències
lingüístiques de l’alumnat.

Seguiment i avaluació del projecte.
Es farà el seguiment de l’aplicació del projecte com a mínim cada cinc anys i s’hi introduiran les
modificacions que calguin. Es valoraran els següents aspectes:

Grau de consecució dels objectius.
Revisió del PLC del centre.
Grau de satisfacció de l’alumnat i les famílies.
Modificacions realitzades en l’organització del centre.
Adequació dels recursos materials utilitzats
Distribució d’hores i matèries impartides en les diferents àrees. 

Avaluació en competències lingüístiques de l’alumnat:

El  sistema d’avaluació  es centra  principalment  en la  constatació  dels  procés  d’adquisició  de les
competències lingüístiques de l’alumnat en les diferents llengües.
S’apliquen  els criteris d’avaluació, a partir dels estàndards d’avaluació, establerts  i consensuats pel
claustre en el projecte curricular de centre. A l’avaluació contínua de cada trimestre es valorarà l’ús
que fa cada alumne/a de cada una de les llengües.

S’utilitzen  les  proves  d’avaluació  de  diagnòstic  de  l’IAQSE  corresponent  a  les  competències
lingüístiques per  calibrar les dades de l’avaluació contínua i contrastar-les amb els resultats de les
avaluacions externes. 

Tots els resultats, tant els de l’avaluació continua com els resultats de proves internes i externes
seran els indicadors que, conjuntament amb l'auto diagnòstic pedagògic del professorat permetran la
reflexió que permeti la revisió i la propostes de millora que precisi el desenvolupament del Projecte
Lingüístic. 

És  important  remarcar  que  l’avaluació  ha  d’esdevenir  un  mitjà  per  conèixer  com  s’estant
desenvolupant els processos d'aprenentatge-ensenyament amb l’ objectiu de millorar-los. 

5- Participació de les famílies
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Les famílies han col·laborat, a través de l’APIMA, en l’elaboració del document final a partir de
l’esborrany  presentat  per  la  CCP,  així  com  donant  resposta  a  l’enquesta  sobre  la  situació
sociolingüística familiar. 

S’ha sol·.licitat la seva col·laboració en la realització de tallers, principalment en llengua anglesa. 

Finalment,  en el  procés  d’avaluació  del  projecte  es preveu recollir  el  grau de satisfacció  de les
famílies així com sol·licitar propostes de millora.

6- Participació de l’entorn social

L’entorn social del centre no és gaire favorable al desenvolupament del pla. L’entorn del centre és
una zona amb pocs serveis i els nuclis de residència de l’alumnat es troben bastant distanciats uns
dels altres.  Una vegada el  projecte  estigui  consolidat  es podria estudiar  de quina manera  es pot
fomentar  la col·laboració de la zona turística de la urbanització de Cala’n Blanes. 
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	Tenint en compte que les habilitats lingüístiques no funcionen aïllades sinó que s’integren i es relacionen entre elles, el seu aprenentatge també ha de ser integrat. S’han de desenvolupar de manera equilibrada les capacitats de comprensió i expressió, és primordial la presència de les diferents llengües en totes les activitats d’aprenentatge. Les activitats programades han de tenir les següents característiques:
	Tenir en compte que la forma natural amb la qual els filletes i les filletes aprenen la seva primera llengua es pot utilitzar per aprendre altres idiomes.
	Partir dels interessos dels alumnes i crear un ambient favorable a l’aprenentatge de les llengües en el qual puguin construir el seu propi aprenentatge funcional i on els mestres adoptin un paper de mediació, orientació, acompanyament...
	Donat que les llengües es milloren amb la seva utilització, s’han de programar activitats en les que sigui necessària la utilització funcional de la llengua, ja sigui en situacions de necessitat comunicativa, de simulació d’experiències reals (debats, rols...) o representacions teatrals que afavoreixin l’aprenentatge de les llengües. Per tant es tracta de potenciar aquest tipus d’activitats al centre. Qualsevol situació quotidiana al llarg de la jornada escolar ha de ser aprofitada per fomentar la comunicació d’una manera natural.
	El treball de les rutines des del primer curs d’educació infantil és un dels aspectes més importants ja que aquestes serveixen per interioritzar continguts a la vegada que es va afermant el llenguatge i permet que l’alumnat es senti segur a l’hora de produir missatges orals.
	La programació d’activitats de joc en les diferents llengües que permetin l’observació, la interactuació entre iguals i el foment de situacions comunicatives.
	La utilització de material en qualsevol llengua quan es prioritzin els continguts treballats per sobre de la llengua en què es troben.
	La utilització de les TIC com a font d’informació i comunicació en les diferents llengües del currículum en contexts funcionals (informació, programari i jocs en les tres llengües que es treballen al centre)
	Realitzar diferents tipus d’activitats: treball per tasques, projectes de treball... en les que es puguin anar introduint les tres llengües objecte d’aprenentatge, utilitzant diferents tipus d’agrupament de l’alumnat. Les claus lingüístiques de les seqüències didàctiques dissenyades són els tipus de text, el gènere discursiu i el producte final a dissenyar, però valorant més el procés seguint que el producte final en sí mateix.

