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1. Introducció 
L’elaboració d’aquest document començà el curs 1995-96. A partir  d’enguany (octubre de 2010) s’ 
actualitzarà  cada quatre anys a principi de curs. La composició de l’alumnat i les seves famílies va 
canviant en els darrers anys i alhora les exigències lingüístiques de la nostra comunitat, en el nou marc 
europeu, són cada cop més altes.

Amb aquest nova revisió ens reafirmam que el català, com a llengua pròpia de les Illes Balears, serà 
utilitzat normalment com a llengua vehicular d’ensenyament i aprenentatge i en les activitats internes 
i externes de la comunitat educativa, complint amb el decret 92/1997, del 4 de juliol: activitats orals 
i escrites de l’alumnat i del professorat, exposicions del professorat, llibres de text i material didàctic, 
activitats d’aprenentatge i d’avaluació, i comunicacions amb les famílies. 

 L’objectiu fonamental  és aconseguir que tot l’alumnat assoleixi una sòlida competència comunicativa 
en acabar l’educació obligatòria, de manera que pugui utilitzar normalment i de manera correcta el ca-
talà i el castellà, i pugui comprendre i emetre missatges orals i escrits senzills en una llengua estrangera 
decidida pel centre, l’anglès. Durant l’educació primària es fa un tractament metodològic de les dues 
llengües oficials, tenint en compte el context sociolingüístic, per garantir el coneixement de les dues 
llengües per part de tot l’alumnat, independentment de les llengües familiars. 

S’ha creat una comissió de normalització lingüística, formada per l’Equip Directiu i els professors de les 
àrees de llengua, encara que hi ha hagut col·laboració de tot el professorat i del personal no docent. 

Una vegada analitzada la situació de la llengua catalana en el nostre centre, els resultats són bas-
tant satisfactoris; la llengua vehicular en tots els àmbits és el català. El professorat és catalanoparlant, 
l’alumnat majoritàriament és de Manacor, i coneix l’idioma. No obstant això cal destacar la presència 
d’alumnat castellanoparlant que es va integrant sense cap dificultat. 

Pel que fa a l’augment progressiu de l’alumnat nouvingut ha fet que  s’hagin adaptat els programes 
d’immersió lingüística a la nova realitat de l’alumnat. Quan parlem d’aquest alumnat a ESO els resul-
tats ja varien, no solen emprar habitualment el català encara que el coneixen perfectament; entre els 
alumnes de la seva mateixa nacionalitat, s’adrecen en castellà, en el cas dels sud-americans, i àrab en 
l’alumnat magrebí. El Centre preveu l’acollida de l’alumnat nouvingut en català, se fixen uns criteris 
perquè aquest alumnat pugui continuar o iniciar el procés d’aprenentatge de la llengua.

Amb la revisió del projecte hem pogut comprovar el que s’ha treballat durant aquests darrers anys per 
aconseguir una normalització lingüística, i a la vegada també les mancances i millores que hem de dur 
a terme a partir d’aquest curs.

2. Situació sociolingüística del centre 
Les dades d’aquest apartat s’han recollit des de la pàgina web de l’Ajuntament i el padró municipal.

El centre s’ubica en el poble de Manacor que està situat al Llevant de Mallorca i té una extensió de 
260 km2. Observant l’evolució de la població, la xifra s’ha duplicat en cinquanta anys. Actualment en 
el municipi hi ha una població de 40.548 habitants, segons les dades de l’any 2009, de les quals en el  
poble de  Manacor hi viuen un 67%,   predomina una població catalanoparlant amalgamada amb una 
immigració castellanoparlant i una altra d’origen magrebí; darrerament també hi ha un nombre creixent 
de persones d’origen sud-americà. La llengua d’ús habitual entre els manacorins és el català, sobretot 
de cara als mesos d’hivern, ja que de cara a l’estiu la població autòctona es desplaça cap a la costa i 
sol quedar la població immigrada. Manacor es troba entre la integració i la no-integració a causa de 
les seves dimensions. Ja no és un poble petit, però la vitalitat de l’ús del català a tots els àmbits i el 
prestigi que té la llengua a nivell cultural creen inèrcies positives cap a la normalització de la llengua. La 
no-integració és motivada sobretot pels hàbits lingüístics d’avui que condueixen  cap al canvi automà-
tic de la llengua, cap a la substitució de la llengua catalana per la castellana, sigui quin sigui l’origen de 
l’interlocutor o del nouvingut. La realitat és que el 51,2% dels joves enquestats en aquest estudi usen el 
castellà per parlar amb persones que els parlen en aquesta llengua.
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3.  Dades del centre 
NOM DEL CENTRE: Sant Francesc d’Assís

CODI: 07002130

TEL. 971844280

AX 971843108

ADREÇA: c/ Major, 28

LOCALITAT: Manacor

RÈGIM: CONCERTAT

4. Llengua vehicular entre els membres de la 
comunitat escolars
Dins la nostra comunitat educativa la llengua vehicular emprada pel claustre de professors, per l’equip 
directiu, per la titularitat, pel consell escolar, per l’AMIPA és sempre el català. 

Respecte l’alumnat, la majoria són naturals de Manacor i, per tant, la seva llengua materna és el cata-
là. Durant el curs escolar es produeixen incorporacions d’alumnat nouvingut, aspecte que suposa un 
repte en la capacitat de gestionar la diversitat cultural i sobretot de nivells acadèmics de l’alumnat. Per 
aquest motiu, a partir del curs acadèmic 13/14 s’utilitzen els recursos que ofereix el municipi, com per 
exemple els tallers de l’Escola Municipal de Mallorquí.

Els immigrants castellanoparlants tant de la península com d’Amèrica es van integrant sense molta 
dificultat; l’alumnat amb més reticència és el de l’ESO; algun  alumne castellanoparlant no empra habi-
tualment la llengua catalana. Els alumnes procedents de Marroc a EI i EP també es van integrant, encara 
que més lentament que els peninsulars i llatinoamericans, a causa de la gran diferència de cultures, i 
que en molts de casos s’ha de començar l’alfabetització. Així i tot podem dir que al final del primer any 
de permanència a la nostra escola, ja són capaços d’entendre qualsevol missatge relacionat amb l’àm-
bit escolar, i d’expressar les seves necessitats en català.
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Per comunicar-nos amb les famílies d’aquests infants, el primer any comptem amb l’ajut de la media-
dora intercultural, que assisteix a les entrevistes amb els pares/mares i actua com a intèrpret; i en algun 
casos per comunicar-nos amb el nin s’utilitza un altre nin magrebí del centre per explicar-li amb la 
llengua natal alguna cosa que no acaba d’entendre del funcionament del centre. A partir del segon any, 
si la família desconeix el català o el castellà, és l’infant que fa d’intèrpret.

5. La llengua en les relacions interescolars 
La llengua emprada en les sortides, revista escolar, conferències, informacions, cartes, circulars i reuni-
ons amb pares és el català, però s’han de fer algunes puntualitzacions:

- Sortides: en algunes sortides s’ha donat el cas de trobar monitors o guies castellanoparlants que no 
comprenen el català, en aquests casos, tant el professorat com l’alumnat s’adreça en castellà. En la 
resta de casos s’empra la llengua catalana.

- Conferències i reunions: les reunions de pares sempre es fan en català,  si tenim famílies nouvingu-
des que no entenen el català se’ls respecta la seva llengua durant el primer any o bé parlant el català o 
bé emprant un intèrpret, a partir del segon any, s’intenta fer les reunions en català encara que no sem-
pre s’aconsegueix. Les conferències es fan en català sempre que el conferenciant conegui la llengua.

- Circulars, cartes, informacions, butlletins...  tot es redacta en català. Segons el pla d’acolliment 
, a les famílies immigrants el primer any d’estada a les Balears se’ls redacta la informació amb la seva 
llengua o amb una altra que coneguin.

- Web, facebook, instagram: es fa íntegrament en català, llevat d’alguna redacció o activitat elaborada 
pels alumnes a l’àrea de castellà o anglès.

6. Àmbit pedagògic
Hores setmanals de docència en català  

Tot el professorat imparteix les seves classes en llengua catalana, tenint en compte que, tant l’àrea de 
llengua i literatura castellana com les àrees de llengües estrangeres anglès, s’imparteixen en la llengua 
pertinent; no obstant això, les traduccions de l’anglès són en català. Cal esmentar que el Centre comp-
ta amb la figura d’un auxiliar de conversa en llengua anglesa.

HORES SETMANALS DE DOCÈNCIA EN CATALÀ:

A l’etapa d’Educació infantil la llengua d’aprenentatge és el català, excepte durant les sessions d’apre-
nentatge de la llengua anglesa, que és 1’5h setmanal.
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Departament d’orientació 

El departament d’orientació utilitza la llengua catalana com a llengua de comunicació tant amb el pro-
fessorat, com amb l’alumnat, famílies, o el personal administratiu.

Els informes psicopedagògics, els dictàmens d’escolarització, proves de personalitat es presenten en 
català. 

Les proves d’aptituds són tant en català com en castellà, depenent de la llengua materna de l’alumnat 
i de les seves necessitats.

Les escales WISC (R i IV) són proves estandarditzades publicades en castellà. S’empra la llengua mater-
na dels infants i joves. En el cas de ser la catalana,  se llegeixen les instruccions en castellà i després es 
tradueixen al català, en el cas de les proves verbals. 

Les entrevistes amb pares habitualment es fan en català, llevat d’aquells casos en què la família sigui 
castellanoparlant.

Situacions d’ús de la llengua catalana per part del professorat

Segons el nostre PLC i PEC la llengua vehicular del Centre és el català: es fan les classes en català, s’hi 
fan els exàmens, es reparteix el material didàctic també en català; i la llengua emprada amb l’alumnat, 
amb les famílies, amb el personal no docent és sempre el català. 
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Els casos d’ús de la llengua castellana són les classes d’aquesta mateixa àrea, i el mateix passa amb 
l’àrea d’anglès.  

Situacions d’ús de la llengua catalana per part de l’alumnat

L’enquesta només es va preparar per a l’alumnat a partir de 4t de primària, considerant que l’alumnat 
del primer cicle és massa petit per respondre de manera individual cada una de les preguntes.

Els resultats que responen en castellà o altres opcions corresponen, com també amb el professorat, a 
aquelles àrees de llengües estrangeres o llengua castellana, les quals s’imparteixen òbviament en an-
glès, alemany o castellà. (Vegeu la graella de l’enquesta a l’alumnat de primària i secundària).

7. Acreditació acadèmica de català del professorat
La gran majoria tenen el certificat  C de la Junta Avaluadora de Català; altres tenen el seminari de llen-
guatge específic o tot el reciclatge de català.

8. Competència lingüística del professorat
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9. Personal no docent 
Tot el personal no docent (de la secretaria, del menjador i de la neteja) és catalanoparlant. La llengua 
que empren habitualment per comunicar-se amb professors, alumnes i famílies és el català. Si han de 
parlar amb alguna família castellanoparlant que no entén el català, ho fan en castellà.

10. L’ensenyament de les llengües estrangeres 
EDUCACIÓ INFANTIL

Els alumnes comencen a prendre contacte amb la llengua anglesa de forma oral als tres anys. El principal objec-
tiu d’aquesta etapa és despertar el seu interès vers aquesta llengua i conèixer  vocabulari i expressions bàsiques.

Es treballa mitjançant activitats lúdiques i cançons. A classe s’utilitza la llengua anglesa  sempre que és possible 
per tal que els alumnes s’hi vagin familiaritzant poc a poc. 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

El principal objectiu d’aquesta etapa és que arribin a comprendre missatges orals  i escrits senzills i contextu-
alitzats en la llengua anglesa i que s’expressin oralment i per escrit en situacions diàries pròpies de la seva vida 
quotidiana.

Al primer cicle només es treballa principalment la llengua oral i a partir del segon es va incorporant progressiva-
ment la llengua escrita. Al tercer cicle ja es comencen a estudiar algunes estructures gramaticals.

Durant la classe, la mestra empra la llengua anglesa i s’intenta motivar als alumnes per tal que facin servir aquesta 
llengua  en la mesura de les seves possibilitats.

A l’àrea de plàstica del tercer cicle, el curs 2006-07 es va introduir l’anglès com a llengua de classe. S’intenta que 
els alumnes es comuniquin en aquesta llengua encara que els costa molt ja que desconeixen la major part del 
vocabulari emprat en aquesta àrea.  

El nostre centre ja formar part del programa de seccions europees i per això, també s’empra la llengua anglesa a 
classe de plàstica en els cursos del primer cicle d’Educació Primària.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA  

A l’ESO és important que els alumnes valorin la llengua anglesa com a mitjà d’accés a altres cultures i formes de 
vida distintes de la pròpia.

L’objectiu principal és que en finalitzar aquesta etapa els alumnes comprenguin informació global i/o específica 
de missatges orals i textos escrits en diverses situacions habituals de comunicació, emesos per parlants o mitjans 
de comunicació. A més a més, s’intenta que els alumnes utilitzin la llengua anglesa en situacions properes de 
forma creativa, emprant recursos lingüístics i no lingüístics per aconseguir que aquesta sigui fluïda i satisfactòria.

La professora empra l’anglès i exigeix a l’alumnat que l’empri durant totes les sessions, exceptuant els moments 
on els dubtes gramaticals requereixen un explicació més complexa.

11. Currículum integrat de llengües  
L’ensenyament de les llengües catalana i castellana a l’educació primària es fa de la següent manera:

 Pel que fa a la lectura i comprensió es tracten els diferents tipus de textos (poesia, teatre, narració...) en amb-
dues llengües, fent una lectura inicial i un posterior comentari, unes vegades de forma oral i altres de forma 
escrita. Al  tercer cicle és obligatòria la lectura de dos llibres en català i en castellà. A part de tot això, a cada aula 
existeix una petita biblioteca de la qual l’alumnat en fa ús tot l’any.

A partir de tercer de primària es fan unes proves de velocitat lectora de llengua catalana a principi i a final de curs.
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 Al llarg d’aquesta etapa, l’ampliació del vocabulari bàsic és un punt molt important. Per això es realitzen gran 
quantitat d’exercicis i estratègies per al seu desenvolupament. 

 Pel que fa al coneixement del funcionament de les llengües, les estructures gramaticals es van treballant pri-
mer a nivell teòric, per passar després al nivell pràctic. Tot aquest procés sempre interrelacionant els conceptes 
comuns de les dues llengües.

 Quant a l’expressió escrita es treballen les normes ortogràfiques, evidentment tractant d’una manera sepa-
rada les exclusives de cada una. En aquest punt fomentem al màxim la creativitat de tot l’alumnat en tots els tipus 
de textos: tant en poesia,  narració, teatre, còmic...

 Referent al punt de comprensió i expressió oral, treballam amb la llengua que pertoca, posant un especial 
esment a no canviar el registre.

 L’adequació del material didàctic al nivell de competència de l’alumnat, el llibre de text és una eina més, però en 
cap cas ha de ser l’única ni ha d’establir de manera inflexible el currículum educatiu. 

Pel que fa a l’etapa de secundària, des del curs 2001-2002, les àrees de català i castellà s’imparteixen mitjançant 
el currículum integrat de llengües. A l’inici de cada curs es revisen les programacions, que es varen elaborar, en 
un principi, en base a les instruccions que va donar en el seu moment la Conselleria.

12. Àmbit administratiu



11

La secretària del centre és catalanoparlant i empra la llengua catalana en qualsevol situació, tant oral 
com escrita, i tant si s’adreça a l’alumnat, professorat, o famílies. Això no obstant, farà ús de la llengua 
castellana si algun pare o mare no entén el català.

13. Aspectes a normalitzar
Podem diferenciar per una banda aquells aspectes que hem de normalitzar, i per una altra aquells que 
es poden millorar.

A normalitzar:

 Gran part del claustre de professors (i no necessàriament el professorat de català) pugui participar en 
seminaris o cursets adreçats a l’aplicació i dinamització del projecte lingüístic del nostre centre. 

 La utilització de les noves tecnologies ens obren noves portes de com ensenyar llengües.

A millorar:

 La relació amb famílies castellanoparlants que tenen ja alguns coneixements de la llengua catalana.

 La relació amb l’alumnat castellanoparlant; motivar-los perquè s’integrin i facin ús de la llengua 
(s’adreça més a l’alumnat d’ESO).

 Documentació administrativa.

 Promoure intercanvis escolars per potenciar l’ús de la llengua catalana i de les llengües estrangeres, 
en el nostre centre l’anglès. 

15. Annex. Elecció de la llengua del primer 
ensenyament 

Segons l’ordre de 13 de setembre de 2004, publicat en el BOIB número 30 amb data 18-09-2004, per 
la qual es regula el dret dels pares, les mares o tutors legals, a elegir la llengua del primer ensenyament 
dels alumnes dels centres sostinguts amb fonts públics de les Illes Balears.

Es fa constar a l’Article 1. Els pares, mares o tutors legals que vulguin fer efectiu el dret a rebre el primer 
ensenyament en la seva llengua, sigui catalana o la castellana (Article 18 de la Llei 3/1986, de 29 d’abril) 
hauran de fer-ne la sol·licitud per escrit, en el moment que es realitza la matrícula per primera vegada 
a l’educació infantil o, excepcionalment, al primer cicle de l’educació primària, sempre que no s’hagi 
matriculat abans a l’educació infantil, en un centre educatiu de la xarxa de centres docents sostinguts 
amb fons públics, per incorporar-se al sistema educatiu de les Illes Balears. 

Article 2. La durada de les mesures a què fa referència aquesta Ordre serà de tota l’etapa d’educació 
infantil i, excepcionalment, durant un període flexible del primer cicle d’educació primària.

L’objectiu principal del PLC és garantir l’ús  de la llengua catalana com a vehicle d’expressió, ja que la 
llengua vehicular del nostre centre és la catalana, pròpia de les Illes Balears, és a dir, per l’ús normal de 
l’activitat docent, la documentació i les comunicacions, en els àmbits intern i extern del centre, tant a 
nivell oral com escrit. 

Alhora es prenen les mesures més adients per a la integració i suport de l’alumne no catalonaparlant 
que s’incorpora al nostre centre, com a un valor positiu dotant així a l’alumne de la competència lin-
güística que els permeti moure’s dins el nostre context social. 




