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1) Resum 

Aquest treball consisteix en l’anàlisi del Projecte Lingüístic de Centre de dues escoles 

diferents. El que hem fet és el següent: analitzar per separat ambdós projectes, comparar-los i 

finalment proposar un projecte nou propi, el qual recull els aspectes que considerem més 

positius de cada projecte, juntament amb noves aportacions que ens sembla que mancaven.  

La metodologia que empraré per fer aquest treball està basada en la interacció amb el personal 

dels centres que he escollit i amb la consulta de documents i investigació per dur a terme la 

proposta de millora.  

Les conclusions que podem extreure són prou interessants. Si una escola té més o menys 

recursos, si és privada o no, si té més personal docent que una altra,... tot això res té a veure 

amb l’elaboració d’un projecte lingüístic de qualitat. Molts de cops, les escoles que 

aparentment tenen menys possibilitats, són les que millor treballen i les que més s’esforcen i 

obtenen, per tant, millors resultats.  

Paraules clau: Projecte Lingüístic, nouvingut, llengua catalana, Educació Primària 

Abstract:  

This work is the analysis of two different language projects of two different schools. What we 

have done is the following: two projects separately analysed, compare and finally propose 

their own new project, which we believe reflects the positive aspects of each project, together 

with new contributions that seems lacking. 

The methodology that I will use to make this work is based on the interaction with the staff of 

the centers that have chosen and consult documents and research to carry out the proposed 

improvement. 

The conclusions we can draw are quite interesting. If a school has more or less resources, 

whether it is private or not, if you have more teachers than another, staff ... all this has nothing 

to do with the development of a language project quality. Often, schools with less advantages, 

do the best working and strive more, for that, they get better results. 

Key words: Language Project, newcomer, Catalan language, Primary School.  
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2) Presentació 

El treball que es presenta a continuació pretén analitzar i comparar dos projectes lingüístics, 

de dues escoles diferents, i les mesures que presenten cada un d’ells front a la situació d’un 

alumne nouvingut a la l’aula. Què fem quan arriba un alumne nou a classe i no parla ni entén 

el català? Quines eines tenim a la nostra disposició per fer front a aquesta situació? Són 

suficients? Són les apropiades? Té el nen totes les seves necessitats cobertes?...  

Més enllà de l’anàlisi i comparació d’ambdós projectes, posteriorment tractarem una proposta 

per tal de millorar la situació d’un alumne nouvingut a l’aula. Aquesta proposta estarà 

formada per aspectes que trobem als dos projectes, alguns altres que només es reflecteixen en 

un d’ells i, també, inclourem noves propostes.  

El propòsit és aconseguir una eina que, si ho troben convenient, podran utilitzar les dues 

escoles en un futur, segurament, molt proper. Amb això es pretén millorar les condicions 

d’aprenentatge i vida social d’un alumne nouvingut a les nostres aules. Situació front a la que 

ens trobem cada vegada més sovint.  

Per poder dur a terme aquest treball, he escollit dos models d’escola aparentment oposats. Les 

dues escoles són de Palma, encara que una d’elles és totalment privada i amb una gran varietat 

de recursos, i l’altre és una concertada, a un barri conflictiu i amb pocs recursos tant per part 

de l’escola com per part dels pares. Vorem, doncs, si aquesta diferència es veu reflectida 

també en els seus projectes lingüístics i en la manera en la que actuen quan reben un alumne 

nou que desconeix per complet la llengua catalana.  

Crec que la millor manera per poder analitzar el que em proposo és conèixer els centres de la 

millor manera possible, no solament agafant uns documents i plasmant-los en el treball 

aconseguiria reflectir la realitat del centre i el tracte amb l’alumnat.  

Una de les escoles la conec molt bé de primera mà, ja que vaig cursar tots els meus estudis 

allà, l’altra mitjançant entrevistes i visites crec haver aconseguit aquest vincle necessari, i 

prou coneixement per poder analitzar tots els aspectes rellevants. Això em permetrà donar una 

valoració tant objectiva com subjectiva de qualitat. 
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3) Introducció i objectius 

Tots sabem quina és la situació actualment respecte al nombre d’alumnat nouvingut a les 

nostres aules. Alumnat que no parla la nostra llengua, el català.  

La nostra illa suposa un indret més que comú per a persones de fora que volen millorar la seva 

qualitat de vida, i venen aquí a cercar treball i, en conseqüència, a criar i educar als seus fills. 

Això suposa fer-ho en una societat en la qual es parla una llengua pròpia, i que pel seu bé, i 

també pel nostre, el que han de fer és aprendre-la. D’aquesta manera la integració serà 

absoluta i podran sentir-se un més dels ciutadans de la nostra illa.  

No només és positiu per a ells que aprenguin la llengua de les Illes, sinó també ho és per a 

nosaltres. Amb això em refereixo a que d’aquesta manera evitem la pèrdua de la nostra 

identitat. Hem de tenir com objectiu principal l’ús i el manteniment de la llengua catalana, 

fent-la servir com la major eina de cohesió social i integració a la nostra ciutadania.  

Per adonar-nos de la situació, al meu parèixer greu, que estem vivint, cal mencionar un 

exemple quotidià el qual ens podem trobar al voltant del carrer: quan entrem a una botiga, 

molta gent catalanoparlant es dirigeix en un primer contacte amb el botiguer parlant en 

castellà. Això produeix que, encara que el botiguer parli també el català, segurament ens 

contesti ja en castellà, només per haver iniciat nosaltres la conversa en castellà. Aquest simple 

detall fa que poc a poc la nostra llengua vagi perdent importància en la nostra societat. Si 

nosaltres mateixos no l’emprem, com volem que els que vénen de fora s’esforcin en fer-ho? 

Hem de fer veure, tal i com és, que la llengua catalana té una utilitat, aquesta utilitat serà el 

que desperti el interès en la gent per aprendre-la.   

Quina és la primera passa, i la més important, per a que els nens aprenguin el català? Sense 

dubte per a mi la resposta està a l’escola.  

Com a clau d’aquesta cohesió social, de la que ja hem parlat, el català és aquí la llengua 

vehicular de les nostres escoles. Això fa que un alumne nouvingut es trobi de sobte, el primer 

dia que arriba a l’escola, amb unes parets plenes de murals (que no entén), amb una mestra 

que parla una llengua totalment desconeguda per a ell, la mateixa que els seus companys, i 

uns llibres dels que no entén tampoc quasi cap paraula. 

Aquesta situació descrita anteriorment és amb la que es troben milers d’alumnes dins un aula 

cada curs escolar. Des de fa uns anys enrere el nombre d’alumnes nouvinguts s’ha vist 
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multiplicat, dada que em pareix més que suficient per adequar i establir uns patrons de 

conducta respecte a aquesta situació.  

Per sort, està en les nostres mans que aquests nens tinguin una ajuda i un suport constant, 

almenys dins l’aula. Per això, en aquest treball em disposo a analitzar quines són les mesures 

que es prenen, a dues escoles diferents, quan es troben davant un cas com el que hem 

mencionat.  

Només direm ara que tractarem amb dues escoles amb dos perfils molt oposats, tant a 

recursos com a alumnat es refereix.  

Veurem quins són els seus projectes lingüístics i quines mesures/estratègies/materials, 

utilitzen dins l’aula quan tenen un alumne que no parla gaire, o gens, el català.  

Per això aquest treball té els següents objectius:  

 Analitzar els dos models de projecte lingüístic  

 Comparar avantatges i desavantatges d’ambdós projectes 

 Confeccionar una proposta de millora en un projecte comú 

 

L’interès d’analitzar “una sèrie de documents” i propostes de dues escoles diferents, ha sorgit 

per una raó en concret. Durant els meus períodes de pràctiques vaig poder consultar els 

documents de les escoles on vaig estar, i vaig poder observar que alguns d’ells estaven bastant 

descuidats des de feia uns quants anys. Això em fa pensar que, desgraciadament, no crec que 

aquest aspecte, de dur els documents al dia i actualitzats, estigui molt establert a l’escola. 

Incloent és clar el projecte lingüístic de l’escola i les mesures que es prenen en quant a 

alumnes nouvinguts.  

D’aquesta manera, he volgut comprovar també, si aquests documents tenen la revisió i la 

importància que crec que es mereixen dins l’àmbit escolar. Incloent noves propostes any rere 

any, revisant els resultats de les mesures que es proposen, etc.  
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4) Marc Teòric  

Tal i com va dir el Conseller d’Educació, Martí March, és un fet el que aquí a les Illes ens 

estem recuperant d’una crisi que ens ha marcat durant uns anys, i és per això que les 

sol·licituds d’escolarització tardana s’han disparat en poc temps degut a “l’efecte crida” que 

suposa aquesta recuperació.  

Aquest mateix any, a data de 8 d’octubre, el Servei d’Escolarització de les Illes Balears ha 

registrat un total de 836 escolaritzacions tardanes. En quant a percentatges de major a menor: 

el 41% d’aquestes s’han produït a Palma, el 18’7% a Inca, a Eivissa el 17’9% i a l’àrea de 

Manacor un 13’5%. Pel contrari les zones on s’han donat menys incorporacions tardanes són: 

Menorca amb el 4’9% (41 alumnes) i Marratxí amb un 0’59% del total (5 alumnes). 

Malgrat aquestes dades, m’agradaria fer referència a unes paraules de l’actual cap del Servei 

d’Escolarització de les Illes Balears, Lluís Vidaña, a l’Anuari de l’Educació de les Illes 

Balears de 2014. Són les següents: “l’increment de la població estrangera en edat escolar ha 

deixat de ser una de les principals preocupacions del sistema educatiu de les Illes Balears, en 

part per l’aturada d’aquest increment anual i el desenvolupament creixent d’una tendència de 

retorn dels països d’origen”.  

Llegint o escoltant aquestes paraules seria normal pensar que les dades plantejades 

anteriorment o les qüestions de les que parlem aquí no tenen gaire sentit. Doncs he de dir que 

sí el tenen. L’explicació és molt senzilla, i és que aquestes paraules es varen produir just 

després d’un període en el que la immigració a les aules va baixar un 10% (entre l’any 2009 i 

2013). Ens entendrem millor dient que això suposà 3.300 alumnes d’origen estranger menys a 

les nostres aules (segons dades extretes de l’Anuari de l’Educació de les Illes Balears). Tot 

això dona suport a la idea de que en el moment en que el nostre país estava, encara més, 

submergit en la crisi, el nombre de persones residents aquí es va veure considerablement 

reduït. D’aquí les paraules extretes del senyor Lluís Vidaña, plantejant la situació sense tenir 

en compte que la recuperació de la crisi suposaria, una altre vegada, una crida per a la gent 

estrangera. Situació que vivim actualment.  

Per tant, podríem parlar d’un període de congelació durant la crisi econòmica viscuda. Això 

suposa que amb la recuperació d’aquesta es doni una tendència de creixement significativa. 

Tot i això molts d’experts coincideixen a l’hora de dir que encara està per determinar si 

aquesta situació serà només transitòria o es perllongarà.  
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De moment, doncs, cal analitzar la situació actual.  

Aquest augment en demandes d’escolarització tardana s’ha vist concentrat, en gran majoria, a 

les etapes d’Educació Infantil i Primària. Això es reflecteix en el 36% d’alumnes nouvinguts 

escolaritzats a l’etapa d’Educació Primària i el 34% a Educació Infantil. Per altra banda, un 

20% correspon a l’Educació Secundària Obligatòria i la resta fa referència a cicles formatius 

de grau mitjà i superior i al Batxillerat. Segons Lluís Vidaña, aquestes dades són molt 

significatives, ja que considera que si el major nombre d’alumnes nouvinguts el trobem a 

etapes “primerenques”, significa que aquests alumnes han vingut per a quedar-se i tenen en 

ment un projecte de vida aquí, amb nosaltres.  

És important aleshores saber d’on vénen tots aquests nins. Segons les dades de la Conselleria 

d’Educació: dels 836 alumnes nouvinguts escolaritzats tardanament, el 56’9% (472 alumnes) 

vénen d’altres llocs d’Espanya, cosa que no suposa forçosament que hagin nascut aquí, dada 

que s’ha de tenir molt en compte. Seguidament trobem els nins del Marroc amb un 8’3%, els 

de Romania (4’1%) i finalment els d’Italia (3’8%).  

Cal donar la importància que té al fet que les Illes Balears sigui la Comunitat Autònoma amb 

la taxa d’alumnat estranger sobre el total de l’alumnat més alta d'Espanya, només per darrera 

de La Rioja. Dada que s’ha mantingut durant els anys de crisi. En el curs 2014-15 hi trobem la 

millor mostra, i és que d’un total de 100 alumnes, gairebé 14 eren estrangers a les aules de les 

Illes, mentre que la mitjana estatal, segons dades del Ministeri d’Educació, és del 8’7%.  

Donarem finalment una dada, que crec que sens dubte és molt significativa. Al curs 1992-93 

hi va haver un total de 1.450 alumnes estrangers matriculats repartits per les Illes. Deu anys 

després, al curs 2012-13, aquest nombre es veu incrementat fins arribar a la xifra de 25.134 

estudiants estrangers matriculats. Crec que simplement observant aquestes dades es pot deduir 

que ens trobem davant un fent i una tendència d’increment constant d’alumnat estranger a les 

nostres aules. Tot i que com ja hem vist abans, es va donar un període de congelació degut a 

l’estat de crisis, podem veure també que no ha fet que el nombre quedi reduït, sinó que una 

vegada ens comencem a recuperar d’aquesta crisi, el creixement segueix sent exponencial.  

Davant aquesta pluja de dades i informació, la meva opinió corre en un únic sentit. Ens 

trobem front a una situació en la qual el paper del mestre d’escola té una importància vital. 

Està en les nostres mans que tots aquests alumnes nouvinguts vulguin aprendre la nostra 
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llengua, i com a conseqüència també els nostres valors i costums. Això farà que vivim en una 

societat més cohesionada, en la qual tothom tindrà el seu lloc, inclòs la llengua catalana. 

Per això he decidit tractar amb dos projectes lingüístics, de dues escoles aparentment molt 

diferents, per veure i comprovar de primera mà quins són el mecanismes que empren quan 

arriba un alumne nouvingut, les estratègies de les que disposen, la metodologia que utilitzen... 

és a dir, que és tot el que fan per a que l’alumne s’integri el més aviat possible i tingui interès 

per aprendre el català.     

5) Exposició i comparació dels dos projectes 

 

5.1) PROJECTE LINGÜÍSTIC “ESCOLA XXA” 

Aquesta escola es troba en un barri de la ciutat de Palma i es tracta d’una esco la totalment 

privada. Degut a les possibilitats econòmiques, tant dels pares com de l’escola, no existeixen 

problemes en quant a recursos, materials o altres vies que requereixin un suport econòmic 

més elevat. És una escola gran, amb un nombre elevat d’alumnes, i també un nombre bastant 

elevant d’alumnes estrangers.  

De primera ullada, tot apunta que el projecte lingüístic d’aquesta escola no té perquè presentar 

cap deficiència, sinó tot el contrari, degut tal vegada a les possibilitats econòmiques que, molt 

sovint, suposen un problema important. Això, sumat a que l’escola rep un nombre elevat 

d’alumnes nouvingut a l’any, ens pot donar que pensar que el seu projecte lingüístic serà 

bastant complet, eficaç i actualitzat. Anem a comprovar-ho.  

Primer de tot, quan vaig decidir decantar-me per aquesta escola, el que vaig fer va ser cridar 

per telèfon a la secretaria per saber si estarien disposts a col·laborar amb el meu treball i 

ajudar-me, tant per a obtenir dades com per facilitar-me algun document del centre que em 

pogués ser d’utilitat.  

Doncs la cridada va ser molt satisfactòria, el secretari de l’escola es va mostrar molt 

col·laborador i interessat en voler-me ajudar.  

En un primer moment li vaig plantejar que el meu treball consistia en una mena d’investigació 

sobre varis projectes lingüístics de diverses escoles, i que una de les meves eleccions havia 

estat la seva, per la diversitat cultural que presenta i els recursos econòmics dels que disposa, 

entre d’altres coses.  
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La pregunta va ser senzilla i clara: Quines mesures preneu quan arriba un alumne nouvingut 

que no parla ni entén, o molt poc, el català?  

La resposta va ser rotunda i contundent també. El primer que em va voler fer veure és que des 

de fa un temps enrere es preocupen i se’n adonen de la necessitat de donar una resposta a una 

realitat present com és l’arribada a l’escola d’alumnes que no parlen el català. Proposen, 

doncs, que aquest tema sigui tractat de manera “seria i individualitzada”.  

A continuació, em va mencionar que el centre té confeccionat un projecte lingüístic que 

estableix els paràmetres a seguir en cas de que qualsevol mestre es trobi amb l’arribada d’un 

alumne nouvingut, que no parli el català.  

El meu interès cap aquest document era clar, ja que la finalitat de la telefonada era, en poques 

paraules, aconseguir-lo. Així que li vaig demanar si hi hauria la possibilitat de que m’enviés 

el document per poder estudiar-lo amb més calma i deteniment. Afortunadament la resposta 

fou positiva i tinc el document en les meves mans.  

Abans de donar per finalitzada la cridada em vaig assegurar de que aquest projecte lingüístic 

era l’única mesura que prenien i de la que disposaven els mestres de l’escola. Amb rotunditat 

em va afirmar, una i altre vegada, que així era, creuen que aquest document és una eina més 

que suficient per abordar aquesta qüestió.  

Entrarem ja, doncs, en l’anàlisi del projecte lingüístic que em van facilitar (única eina de la 

que disposen els mestres per fer front a la situació que tractem): 

 Primer ens parlen de DIVERSITAT:  

El que primer observem en aquest document, escrit en castellà,  és la preocupació que mostra 

l’escola sobre aquest tema. Preocupació que ja em van fer veure a la cridada telefònica que 

vaig tenir amb ells. Comença així el document, dedicant un paràgraf a la preocupació i 

dedicació que mostra l’escola front a l’arribada d’alumnat nouvingut de no parla catalana.  

La petita reflexió inicial inclou termes com el de diversitat,  interpretant-lo com un valor 

afegit a la senya d’identitat de l’escola. Valorant les agrupacions, dins l’aula, de forma 

heterogènia, i l’estructuració de les tasques com un pont per a que els alumnes “de diversitat” 

puguin desenvolupar el seu procés formatiu en igualtat de condicions. Aconseguint així que la 

resta d’alumnes valorin el seu treball i es faciliti la socialització i relació entre tots.  
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Es conclou aquesta petita reflexió proposant un aprenentatge, de cada vegada, més autònom i 

demostrant noves destreses en el domini de la nova llengua.  

 Diferenciació en NIVELLS:  

A continuació es presenten una sèrie de nivells, que estan establerts per poder situar en una 

escala, per dir-ho d’alguna manera, als alumnes que presentin alguna dificultat amb el català 

per causes diverses.  

Els nivells que es proposen són quatre, i es remarca que aquests quatre nivells no són 

totalment hermètics, sinó que tenen un marge de flexibilitat. L’encarregat d’informar als pares 

en la entrevista inicial del curs serà el tutor o el mestre de català, que informarà del nivell en 

el qual es troba el seu fill o si hi ha hagut algun canvi de nivell. La taula que es presenta és la 

següent:  

NIVELES ESTABLECIDOS 

Nivel 0. Incluye todos los alumnos que acaban de llegar a Mca, aquellos alumnos que son exentos o no 

pero que no entienden ni escriben la lengua. 

Nivel 1. Alumnos que se encuentran en el primer año de catalán, sean o no exentos pero entienden la 

lengua.    

Nivel 2. Comprende el alumnado que cursa catalán por segundo año, sean o no exentos.  

Nivel 3. Alumnos que cursan catalán por tercer año. Entienden el idioma y pueden escribirlo. También 

incluye aquellos alumnos que por circunstancias diversas se han incorporado ahora pero que ya cursaron 

catalán con anterioridad.  

 

Una vegada situat el nen a un dels nivells, el mestre entregarà aquest retall als pares.  

Su hijo/a este año estaría en el NIVEL:                     

CURSO:  

 

 L’ EXEMPCIÓ de català: 

Seguidament es fa referència al terme “d’exempció de català”.  
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Aquest aspecte, ens diu el document, el concedeix el Govern de les Illes Balears a través de la 

Conselleria d’Educació i Cultura. Prèviament, ha de ser sol·licitat pels pares a través de 

secretaria a l’inici del curs i només ho podrà fer si mai ha estat avaluat abans del català. Si es 

concedeix es farà per tres anys i s’haurà de renovar cada any.  

Tot seguit l’escola presenta una recomanació als pares respecte als nens d’Educació Primària. 

És la següent:  

“Si la familia tiene pensado permanecer por un período más o menos largo de tiempo,  NO  

pedir la exención ya que en estos niveles, los chicos/as tienen facilidad para aprender rápido 

y sin que haya dificultades graves. 

En estos casos, sus hijos trabajarían “en la diversidad” es decir, se les evaluaría con nota 

oficial durante todo el  curso de acuerdo con su rendimiento y actitud y su adaptación 

curricular. La evaluación es positiva siempre y cuando hayan cumplido con los objetivos 

del curso, las tareas pactadas y/o no muestran una actitud negativa.” 

Finalment se’ns recorda que segons l’article 5 del Decret 92/1997 de la Conselleria, s’ha de 

fomentar l’assistència a classe dels alumnes als quals se’ls hi ha atorgat l’exempció. 

 Una vegada aclarit aquest aspecte, es segueix amb una informació destinada al tracte que 

rebran els pares.  

 Informacions per als PARES:  

De manera puntual, cada avaluació, el professor/a de català els farà arribar juntament amb el 

butlletí de notes un informe sobre l'evolució i el treball del seu fill/a. 

Aquesta informació haurà de ser lliurada de nou al professor amb el "vist" dels pares . 

Igualment, a final de curs es passaran unes enquestes per saber el grau de satisfacció que 

mostren els pares i els seus fills respecte al tema de la diversitat. I a més, saben que en 

qualsevol moment i davant qualsevol dubte, poden acudir, prèvia cita, a parlar amb el tutor o 

professor de català. 

 EQUIP PROFESIONAL:  
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El que ens mostren a continuació són els professionals que intervenen en aquest procés per 

atendre a la diversitat. Fent incidència en la importància que té la col·laboració i el treball en 

equip. Els professionals involucrats són:  

a) Professorat especialista en la matèria 

b) Tutors 

c) Professors de suport* 

d) Departament d’orientació  

*El centre compta amb professorat de suport lingüístic que treballa amb els alumnes que 

tenen dificultats bàsiques. S'accedeix a aquestes classes de suport per decisió del Departament 

d'Orientació en col·laboració amb el professor de l'assignatura. Es va a elles en horari escolar 

en una aula específica. 

 MÉS INFORMACIÓ:  

Finalment, per concloure el document que té per nom “Projecte lingüístic: la diversitat”, 

s’ofereix la possibilitat de visitar la pàgina web per poder aclarir algun dubte, visitant 

concretament el Departament de Llengua Catalana i d’Atenció a la Diversitat.  

5.1.1) Anàlisi “PROJECTE XXA” 

Per començar l’anàlisi del projecte lingüístic d’aquesta primera escola diré, primerament i a 

grans trets, que em sembla un projecte “pobre”, escàs i tractat d’una forma molt superficial.  

Primer de tot, dir que un document el qual reflecteix un projecte lingüístic d’immersió en la 

llengua catalana, considero que ha d’estar escrit, sense cap dubte, en català. Dit això, podem 

parlar de les reflexions inicials que es fan al document.  

Se’ns parla de tractar aquest tema de forma seria i individualitzada. És clar que es farà 

sèriament, ho així és com hauria de ser, i pel que fa a la individualització que es proposa a 

aquest paràgraf, crec que s’hauria d’especificar una micona més respecte al què es refereix 

exactament. No és el mateix tractar la diversitat de forma individualitzada cobrint les 

necessitats de cada un dels individus, que tractar-la individualment, de forma 

descontextualitzada, i allunyant l’individu dels seus semblants.  

“Els grups són heterogenis i les tasques estan pensades per a que els alumnes de diversitat 

puguin desenvolupar el seu procés formatiu en igualtat de condicions. Es proposa un 
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aprenentatge on els alumnes vagin adquirint autonomia i destreses en el domini de la 

llengua.”   

La finalitat de les tasques és adequada, però... com ho fem? No ens diu quines pautes seguir, 

consells, o alguna orientació per arribar a aquesta finalitat. De la mateixa manera, per 

exemple, que es pretén que els alumnes siguin més autònoms. Crec que s’ha d’explicar com 

volem que això s’aconsegueixi, ja sigui amb algun exemple o algunes orientacions bàsiques.  

Els nivells que s’estableixen per determinar el nivell individual de cada alumne respecte al 

català, em pareixen una bona idea, encara que sigui per tenir una orientació un poc global del 

nivell de l’alumne. L’únic que considero que falta són les eines, situacions o avaluacions que 

es fan servir per identificar el nivell de l’alumne. Aquí només ens diu que es situarà a 

l’alumne en un dels quatre nivells, sense dir com es farà i que es tindrà en compte en cada cas.  

El proper aspecte que es tracte és el de l’exempció de català. Particularment, és un tema el 

qual desconeixia, no he conegut cap cas a la meva vida i tampoc ho hem tractat durant els 

estudis d’aquest Grau. Així i tot em pareix interessant, inclòs bàsic diria ara, com per 

aparèixer en el projecte lingüístic de l’escola. Tenint així una informació també primordial, 

tant per a mestres com a pares. Aquests últims pot ser no vulguin que els seus fills siguin 

avaluats en català, ja sigui per que estaran aquí poc temps o per qualsevol altra raó. Encara 

així, em pareix molt encertada la recomanació de la “NO exempció” a l’etapa de Primària, 

degut a que els nens en aquestes edats són unes “esponges” i el fet d’estar envoltats de la 

llengua catalana només els hi pot aportar coses positives, mai negatives.  

Seguidament, es mostra com rebran els pares la informació respecte als seus fills. Trobo 

necessari i encertat també aquest punt, en quant a la informació addicional que reben els pares 

amb cada avaluació sobre l’evolució i el treball que va fent  el seu fill respecte al català. De la 

mateixa manera que em pareix correcte que s’hagi de rebre un feedback per part dels pares 

(confirmant que ho han rebut).  

Tot i això, que diem que ens pareix positiu, trobo que es fa tot de manera molt superficial i 

generalitzada. Trobo a faltar que s’especifiqui un poc més la manera en que ha estat avaluat el 

nen per poder posar aquestes observacions finals.  

Destacaria també el fet que es passin unes enquestes als pares, a fi de curs, per saber el grau 

de satisfacció. Encara que com hem dit abans, no estaria de més que vinguessin adjuntades les 

enquestes que, suposo, estaran estandarditzades.  
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El següent punt que fa referència a l’equip professional que intervé en aquest procés, té les 

mateixes carències que les mencionades anteriorment. Es parla de potenciar la col·laboració i 

el treball en equip, però no ens diu com podem fer-ho, o quines eines/estratègies utilitzar per 

aconseguir-ho. És primordial donar unes bases sòlides de com volem fer les coses, deixant 

marge, és clar, a la imaginació i iniciativa del professorat. En la meva opinió, s’haurien de 

donar unes directrius i un camí a seguir molt més aplanat, per tal de que tots els professionals 

i membres de la comunitat caminin en la mateixa direcció.  

Finalment, ens parla d’una aula específica, en la qual es rep suport lingüístic en horari escolar. 

Crec que és la “pitjor” manera de concloure un document d’un projecte lingüístic. No hi ha 

millor suport que el que es poden donar entre companys, quan parlem de suport lingüístic. 

L’únic que aconseguim si traiem el nen de l’aula i el duem a un altre aula és excloure’l. No 

crec que aquest fet, i tot el que es pugui tractar en aquesta aula específica, li aporti més coses 

positives que si es quedés, simplement, interactuant amb els seus companys.  

Com hem pogut observar, el projecte que es presenta en aquesta escola, segons la meva 

opinió, presenta una bona estructuració, ja que estan totes les parts molt ben diferenciades en 

punts i en aspectes molts concrets; un llenguatge molt adequat, tant per a tutors com per a 

pares que hagin de llegir-lo, evitant així possibles confusions;   i unes molt bones idees 

generals, encara que algunes pobres, en quant a la diferenciació per nivells o les 

recomanacions pel que a l’exempció.  

En definitiva, crec que un projecte lingüístic ha d’estar bastant més elaborat. S’han d’oferir 

molts més detalls pel que fa a metodologia, estratègies, eines... es refereix. Simplement pel fet 

de facilitar la feina, i millorar-ne el resultat. Com més clar ho tinguem tot, millor treballarem, 

si deixem pas a l’ambigüitat, més probabilitat tenim d’equivocar-nos. 

5.2) PROJECTE LINGÜÍSTIC “ESCOLA BBZ” 

Aquest segon centre que he escollit per analitzar el seu projecte lingüístic, és un centre que 

poc té a veure amb el tractat anteriorment. Aquesta escola es troba situada a un barri, podríem 

dir, conflictiu de Palma. És una escola concertada, que fa pagar als pares una quantitat 

simbòlica anual. És religiosa i té un molt alt percentatge d’alumnat estranger i desfavorit a les 

seves aules.  



17 
 

 

Pel contrari que amb l’escola anterior, no podem esperar grans facilitats, sobretot 

econòmiques, en aquesta escola. Els recursos són mínims, hi haurà menys personal i la 

demanda serà molt major. Anem a veure, doncs, quin projecte lingüístic tenen a aquest centre.  

La forma en la que vaig aconseguir el material necessari va ser molt semblant a com vaig fer-

ho amb l’altra escola. Aquesta vegada, vaig anar directament a l’escola, ja que tinc un conegut 

que hi fa feina, el secretari de l’escola. Vaig pensar en ell, i en l’escola en la que fa feina, 

quan vaig decidir fer aquest treball, així que vaig cridar-lo i tot d’una em va dir que podia 

passar a veure’l quan volgués.  

Dit i fet, vaig anar a l’escola per tal d’entrevistar-me amb ell i poder aconseguir els documents 

necessaris per poder analitzar el projecte lingüístic.  

El que vaig demanar va ser molt paregut al de l’altra escola. Primerament em va confirmar 

que la gran majoria de l’alumnat de les seves aules era immigrant, i que molts d’ells 

s’incorporaven sovint de manera tardana al curs escolar.  

Per fer front a això es obvi que cal tenir un projecte lingüístic a l’altura, molt ben estructurat i 

interioritzat per part del professorat, amb uns paràmetres clars establerts d’actuació en quant 

ens trobem amb un cas dins l’aula.  

Després d’una llarga estona parlant, el secretari va anar a veure a la l’orientadora de l’escola, 

que lamentablement no em va poder atendre, i ella va facilitar-li els documents que després 

em va mostrar.  

El document que se’m va facilitar també es tracta, com a l’escola anterior, del projecte 

lingüístic del centre, a més a aquest cas, del seu pla d’acolliment.  

Al document, primer de tot, podem trobar-hi una introducció on es reflecteix la realitat que 

s’està vivint avui en dia. Ens parlen de que, amb l’arribada tant sobtada d’alumnat nouvingut, 

han experimentat un canvi important en la vida quotidiana del centre i això ha suposat un 

repte per a tota la comunitat educativa. Per afrontar-lo, han proposat com a un dels objectius 

principals del centre, l’acolliment d’aquest tipus d’alumnat.  

Per poder garantir aquest procés, ens diuen que cal preveure una sèrie de mesures específiques 

que facilitin l’acompanyament de l’alumnat i les seves famílies en la seva arribada a un 

context social i cultural completament nou.  
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Recalquen, que aquestes mesures han de dissenyar una sèrie d’actuacions que assegurin una 

acollida càlida a l’alumnat i a les seves famílies, l’organització d’un itinerari d’integració, 

l’establiment dels suports específics necessaris i la previsió de les mesures de seguiment i 

avaluació.  

També ens fan menció de les nombroses desavantatges a les quals estan exposats els alumnes 

nouvinguts, que gairebé són a tots els àmbits: llengua, treball, cultura, participació en la vida 

social, etc. Si traslladem aquesta situació a l’àmbit educatiu, diuen, podrem comprovar que les 

circumstàncies de l’alumnat nouvingut el col·loquen en desavantatge respecte de la resta de 

companys. Ens mostren, doncs, algunes de les circumstàncies més significatives:  

 “Necessitat d’aprendre el català com a llengua pròpia de les Illes Balears i vehicular a 

l’escola, per poder accedir a la rutina escolar com un alumne més. 

 Necessitat d’adquirir la competència curricular del curs o cicle en què ha estat 

escolaritzat. 

 Necessitat d’adaptar-se al nou context escolar. 

 Necessitat de conèixer la cultura, les tradicions, la societat, etc. del país d’acollida.  

 Necessitat de sol·licitar ajudes per compensar les possibles dificultats econòmiques en 

què es pugui trobar la família.”  

Per tant, com ja hem dit abans, l’objectiu prioritari d’aquest pla d’acolliment ha de ser la 

integració, i es pretén aconseguir mitjançant un plantejament d’educació intercultural, que 

afavoreixi les interaccions entre les diferents cultures.  

Aquest centre, doncs, té com a prioritat conèixer les característiques de l’alumnat, les 

motivacions del seu canvi de vida, incidències en el trasllat al nostre país, la seva experiència 

vital i escolar, la desconeixença de la llengua pròpia del país... Coneixent tots aquest aspectes 

es podrà, llavors, organitzar la intervenció educativa.  

Tota aquesta intervenció es proposa a tres àmbits diferents:  
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“A nivell FAMILIAR - S’obriran vies de comunicació familia-centre-professorat.  

- S’informarà a la família de les característiques del centre i els 

itineraris de participació existents. Funcionament, organització i 

serveis.  

- S’espera de les famílies rebre informació sobre: integrants de la 

família, circumstàncies de vivenda, situació laboral, escolarització 

anterior dels nins... 

A nivell SOCIAL - Caldrà mantenir la pròpia identitat cultural i lingüística de l’alumnat 

nouvingut. 

- Reconeixement de la seva cultura i dotar de les habilitats necessàries 

per interactuar amb els adults i companys encara que es resideixi en 

context cultural i lingüístic diferent al seu.  

A nivell ACADÈMIC - Desenvolupar les competències lingüístiques mínimes per tal de 

poder dur a terme les tasques acadèmiques i socials proposades. 

- Adquirir la competència curricular i objectius establerts en 

l’ensenyança.  

- Tot el professorat docent ha d’intervenir globalment en les actuacions 

a l’aula de forma coordinada amb la tutora.  

- El professorat ha de tenir en compte el respecte, l’empatia i les 

actituds positives que faciliten l’adaptació de l’alumnat i les seves 

famílies.  

- Afavorir els agrupaments heterogenis i el treball cooperatiu entre 

iguals.” 

 

Per tant, tenint en compte aquets aspectes, ens indiquen que el pla d’actuació es 

desenvoluparà de la següent manera:  

 RECOLLIDA d’ INFORMACIÓ INICIAL del nou alumnat:  

Tal com ens diuen al document, aquest procediment es durà a terme per part del director de 

l’escola conjuntament amb la cap d’estudis de secundària, o primària, segons l’alumne 

matriculat.  

Aquestes dades les registren a una fitxa d’ingrés (Annex1) on s’inclou informació vària per tal 

de poder actuar de manera idònia en cada cas. 

A més d’això, s’informarà sobre els aspectes d’organització i funcionament del centre:  
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Horaris, activitats i protocol de faltes d’assistència.  Altres serveis i activitats del centre: menjador, 

sortides, excursions, etc.  

Material necessari per a l’alumnat.  Serveis socials que puguin servir d’ajuda i 

referència.  

Informació sobre beques i ajudes per a material 

escolar, llibres de text, menjador 

Document escrit als pares amb: informació bàsica 

sobre el sistema educatiu i dades del centre i 

persona de referència (telèfon, direcció, nom de la 

persona de referència). 

  

 SEGUIMENT de l’alumne:  

Aquest seguiment el durà a terme el tutor/a de l’alumne amb total responsabilitat. 

Es farà de la següent manera:  

- Reunió entre pares, alumne i tutor/a.  Aquí es comuniquen les normes del centre, la 

metodologia que s’emprarà dins l’aula, les àrees que es treballaran, el professorat que 

intervé, el funcionament del sistema educatiu... 

- El primer dia d’estància en el centre, el tutor/a serà l’encarregat de mostrar-li les 

instal·lacions, l’aula, menjador, gimnàs, aula de música... A més de fer-li conèixer el 

seu horari i les normes.  

- Després d’això, el tutor/a presentarà el nou alumne al seu grup. Per tal de que durant la 

primera quinzena l’alumne vagi coneixent més el centre, se li assignarà durant aquest 

període de temps un company que farà la funció de tutor i haurà d’ajudar-lo en la seva 

integració al grup i al centre.  

- El tutor/a tindrà una reunió amb tot el professorat on els hi comunicarà l’arribada 

d’aquest alumne al centre, i explicarà quina és la seva situació actual.  

 

 POSSIBLES NECESSITATS de l’alumne:  

En el cas de que l’alumne tingués algun tipus de necessitat específica, el que fan és incloure’l 

dins el programa de compensatòria. El suport que rebria, doncs, seria per part del professorat 

destinat a aquesta funció, juntament amb l’ajuda del tutor/a de cada un.  

Ens indiquen apart, que aquests alumnes, dins el grup classe, treballen segons el seu nivell i 

ritme lingüístic, i amb materials adaptats als seus coneixements.  
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 REUNIONS MENSUALS:  

Cada mes, el professorat es reunirà, inclòs el professor de suport, per posar en comú i avaluar 

la feina que s’està duent a terme. Això es farà per tal de proposar canvis si escau.  

 CONTACTE PERMANET amb serveis socials i altres entitats:  

El cap d’estudis s’encarrega de mantenir un contacte fluid amb els serveis socials de la zona, i 

altres entitats socials i culturals, per tal de que puguin afavorir la integració d’aquest alumnat 

al barri.  

Una vegada tractats aquest punts, observem al document que, seguidament, s’introdueix un 

apartat que, en referència a aquest treball, és el que més ens pot interessar.  

Parlen del SUPORT LINGÜÍSTIC.  

A aquest apartat, el primer que fan, és plantejar uns objectius. Amb aquests objectius es 

pretén que els alumnes d’aquest centre adquireixin seguretat i fluïdesa alhora de comunicar-se 

en els àmbits habituals de la vida, a més d’agilitar el procés d’adaptació al seu nou context, la 

nova situació que viuen, i la integració social dins el grup de companys i en el centre en 

general.  

 Els objectius que es plantegen són els següents:  

o “  Desenvolupar inicialment la comprensió oral que possibiliti, en primer lloc, 

entendre l’ interlocutor en converses breus, per passar a entendre discursos més o 

manco curts emesos per una persona més llunyana dins una situació comunicativa 

pròpia de la vida quotidiana.  

o En quan a l’expressió oral, poder realitzar les funcions bàsiques de salutació, fer 

preguntes per entendre qüestions bàsiques, per arribar a poder expressar el seu punt de 

vista, manifestar desacord, malestar o gratitud, expressar acord, descriure, demanar 

permís, protestar, proposar i intervenir en converses de forma espontània.  

o Avaluació inicial en l’àrea de llengua per detectar el que sap i el que no respecte a les 

habilitats lingüístiques.  ” 

En quan a la metodologia que es durà a terme per a aconseguir aquests objectius, ens mostren 

una línea ben clara a seguir:  
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 Activitats relacionades amb els interessos de l’alumne, basades en els jocs, la 

creativitat i la curiositat. El contingut estarà relacionat amb les seves necessitats de 

comunicació de la seva vida quotidiana, provocant la motivació a parlar amb aquesta 

llengua.  

 Activitats amb intenció comunicativa.  

 Converses en petit grup. Llibertat i creativitat amb el llenguatge. 

 Crear ambient d’empatia. L’alumne ha d’estar còmode per parlar sense sentir-se 

cohibit.  

 Fer que l’alumne s’impliqui en la descodificació de missatges i en el contrast i recerca 

d’informació.  

 Potenciar l’ús de materials manipuladors i la vivència d’experiències mitjançant els 

sentits.  

A continuació, i per acabar, s’exposen els criteris d’avaluació que es faran servir:  

 Participació en les activitats proposades 

 Nivell de motivació demostrat 

 Nivell adquirit de comprensió i expressió oral 

 Adquisició de nou vocabulari 

 Habilitats comunicatives per mantenir una conversa, o donar-se a entendre en diverses 

situacions 

 Progrés i esforç realitzat en funció de les pròpies capacitats 

 Després d’haver finalitzat amb aquest suport es remetrà a les famílies un informe dels 

resultats  

 

5.2.1) Anàlisi “PROJECTE BBZ” 

A diferència del que he dit amb anterioritat, referent al projecte de la primera escola, aquest 

projecte em pareix molt més treballat, especificat i contextualitzat.  

El pla d’acolliment que inclou, contextualitza de forma molt encertada la realitat que volem 

tractar. Normalment, si hem de fer servir un projecte lingüístic anirà lligat també a un pla 

d’acolliment per a alumnes nouvinguts.  
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De forma introductòria ens parlen del que ha suposat per a ells l’arribada, sobtada podríem 

dir, d’aquest tipus d’alumnat i, sobretot, el que significa per a ells i el que pretenen fer al 

respecte.  

Seguidament, trobo molt encertat enumerar algunes de les necessitats que presenten aquests 

alumnes quan arriben al centre. D’aquesta manera ens “presenten”, per dir-ho d’alguna 

manera, allò que ens podem trobar com a mestres.  

Plantegen més endavant la idea d’una educació intercultural. Aspecte bàsic per a poder 

aconseguir que tots els alumnes es sentin un més, independentment d’on provinguin.  

De la mateixa manera, seria un error pensar que tot el que pretenem és pot aconseguir aplicant 

mesures solament en l’àmbit acadèmic. Per això, també considero de vital importància que es 

faci referència a l’àmbit familiar i social i se li doni la mateixa importància que es mereixen.  

En quant al pla d’actuació que es presenta, arrel de les necessitats i àmbits a abordar, em 

pareix de gran interès.  

Ens parla que es farà una recollida de dades inicial del nou alumnat, i que les dades queden 

registrades en una fitxa d’ingrés. El que no s’esmenta es com es fa aquesta recollida de dades. 

Hem de suposar que ens estan parlant d’una entrevista inicial amb els pares per tal d’obtenir 

tota aquesta informació. De la mateixa manera que es diu que “s’informarà sobre els aspectes 

d’organització i funcionament del centre”, sobreentenem que es refereix també als pares. 

Quins són els integrants d’aquesta reunió? Hi serà present l’alumne? A quin context es durà 

terme? 

A continuació es parla d’un seguiment, el responsable del qual és el tutor/a. No crec que 

s’hagi d’assignar un sol responsable en el seguiment d’un alumne nouvingut. És tasca de tot el 

professorat i companys el tenir un especial esment als alumnes que arriben nous. Tot i això, el 

seguiment que ens expliquen que es durà a terme em pareix bastant encertat, destacant 

sobretot la idea de que un alumne sigui l’encarregat d’ajudar a la integració del nouvingut els 

primers quinze dies. Tal vegada jo faria que col·laboressin més d’un alumne, aprofitant 

aquells que puguin presentar més necessitats, donant-los aquest rol important i així pujar la 

seva autoestima.  

Voldria destacar també el punt en que ens indica que si l’alumne té alguna necessitat se’l 

destinarà al programa de compensatòria. Lamentablement no vaig poder aclarir amb exactitud 
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de quina manera duen a terme aquest programa (metodologia, agrupaments,...). Crec que en 

tot moment el concepte que hem de tenir present és el de inclusió. Per tant, seria important 

conèixer en quines condicions es dur a terme aquest programa per saber si respectem aquest 

concepte tant important.  

Novament em pareix una gran mesura el fet de que mensualment els tutors, mestres de suports 

i altres professors es reuneixin per poder avaluar la feina que estan fent.  

Arribem, doncs, al apartat al qual hem de prestar més atenció. Parlem del suport lingüístic que 

es dona a aquests alumnes nouvinguts que tenen aquesta mancança en la nostra llengua.  

L’objectiu general que es proposen crec que és el més encertat que es podrien proposar. Ens 

parlen d’adquirir SEGURETAT i FLUIDESA alhora de COMUNICAR-SE.  

Crec que és el més encertat perquè és el que més s’acosta a la realitat. El que hem de 

pretendre primer de tot és que aquests alumnes puguin comunicar-se quan van a comprar el 

pa, al cinema, a l’escola,... és per això que serveix una llengua, per comunicar-nos. Per tant, 

quan ens arriben nens que no entenen ni parlen la nostra llengua, el que hem de fer és 

assegurar-nos, poc a poc, de que aprenen a comunicar-se, tant amb els seus companys com 

amb nosaltres, perquè si és així, també ho faran de cada vegada millor a la vida quotidiana.  

Els objectius concrets que es proposen fan relació a la comprensió oral, primerament, i 

després a l’expressió oral. Proposen també una avaluació inicial on detectaríem “el que sap i 

el que no” (nivell al que pertany).  

Aquest darrer objectiu no el qualificaria jo, precisament, com a objectiu, sinó simplement com 

una avaluació inicial en quant a continguts. No ens diuen en que consisteix aquesta avaluació 

inicial, ni en que es basen per establir a l’alumne a un nivell o altre, ni en quin moment es 

farà... es a dir, no sabem res. El que si sabem és que a continuació del document se’m van 

facilitar unes copies que, suposo, són les graelles que empren per establir el nivell (Annex2).  

Es parla a continuació de la metodologia que es dur a terme. Em pareix un aspecte 

importantíssim a tenir en compte, ja que això permet seguir a tots els mestres la mateixa línea 

i, llògicament, se’ls hi dona una sèrie de pautes les quals poden seguir en cas de ser 

primerencs.  
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Destaquem de nou les intencions comunicatives que han de tenir les activitats. Partint, sempre 

que es pugui, dels interessos de l’alumne i creant un clima de seguretat dins l’aula per a que 

tots els alumnes es sentin de la millor manera per expressar-se sense ninguna por. 

D’aquesta manera, entenem que aquest centre parteix de les necessitats dels alumnes.  

Finalment, els criteris d’avaluació que es proposen em pareixen adequats als objectius. No 

obstant, el darrer d’aquests, que proposa remetre un informe a les famílies després d’haver 

“finalitzat el suport”, em pareix que no te gaire sentit. Dic això perquè no s’explica en quin 

moment pot “finalitzar el suport”, en la meva opinió aquest tipus d’alumne sempre haurà de 

rebre algun tipus de suport fins que aconsegueixi posar-se a l’altura, lingüísticament parlant, 

dels seus companys. D’altre banda, no diu ni mostra en que consisteix aquest informe “final”.  

6. Comparativa d’ambdós projectes. 

Entrant ja a comparar ambdós projectes, crec que és bastant obvi quins dels dos pareix més 

adequat que l’altre.  

El primer projecte analitzat (Projecte XXA) prometia molt abans de llegir-lo, pel simple fet de 

provenir d’una escola amb uns recursos econòmics elevats i un estatus, també, molt elevat. En 

canvi, la segona escola (Projecte BBZ) no optava amb tant de recursos com la primera, però 

pareix que això res té a veure, amb la planificació i duta a terme d’un projecte lingüístic i un 

pla d’acolliment ben estructurats i fets amb cura.  

Els dos projectes pareixen conscienciats en quant a diversitat i integració es refereix, o això és 

el que ens mostren en les seves introduccions. Cal dir però, que trobem una reflexió molt més 

amplia en el Projecte BBZ, incloent un pla d’acolliment que engloba molt més que el projecte 

lingüístic. Es presenten les necessitats que poden presentar alumnes nouvinguts, per exemple, 

cosa que en el primer projecte ni es menciona.  

Un aspecte molt important que es tracta al segon projecte és el dels tres nivells, o àmbits, en 

els quals s’intervindrà. Personalment ho considero de vital interès, i hem sorprèn com el 

Projecte XXA ni tan sols ho menciona, fent només referència al que podríem fer dins l’aula.  

Se’ns proposa en aquest projecte una classificació per nivells, al meu parèixer, molt 

superficial i bàsica. Basant-se, pràcticament, només en el temps que fa que són els nens a 

l’escola. A les taules que podem observar a l’annex 2, que pertanyen al segon projecte, podem 
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veure la classificació que s’empra. Molt més acurada, abordant molt més aspectes de la 

llengua i podent així situar a l’alumne en un nivell o altre més concretament.  

En un projecte lingüístic, trobo necessari una explicació de com es faran les coses. Cosa que 

manca en el Projecte XXA. La metodologia és el que marca la línea a seguir, la manera de fer 

les coses, i em sembla que tots hauríem d’actuar de la mateixa manera, és a dir, emprant la 

mateixa metodologia, per arribar al mateix lloc i complir els mateixos objectius.  

I no tan sols és necessària una metodologia clara, sinó també aquests objectius dels que 

parlem. Per poder tenir èxit, és vital saber el que volem aconseguir. Preferiblement ens 

marcarem objectius senzills a curt termini per tal de motivar l’alumne en un principi i, poc a 

poc, anirem cercant aspectes més complexes de la llengua.  

Els dos projectes pareixen estar d’acord en la importància de la informació que reben els pares 

durant el curs. Aspecte també molt important, ja que com hem dit abans, l’àmbit familiar té la 

mateixa importància que l’acadèmic i el social.  

Ens han deixat clar també quins són els professionals que intervenen durant tot aquest procés. 

Li dedica un apartat el primer projecte per a la seva menció, mentre que el Projecte BBZ ho fa 

de manera indirecta.  

Uns dels temes, per no dir l’únic, que aborda el primer projecte i no el segon és el de 

l’exempció de català, i crec que hauria de jugar un paper també important en qualsevol 

projecte, o com a mínim anomenar-lo. L’exempció és una opció que tenen els pares i que 

concedeix, o no, la Conselleria d’Educació i Cultura.  

Un punt molt a favor que podem extreure del Projecte XXA és la recomanació que fa en 

relació als alumnes nouvinguts matriculats a l’etapa de Primària, la de NO demanar 

l’exempció, ja que els alumnes a aquesta edat són unes “esponges” i poden arribar a aprendre 

la llengua en relativa facilitat i poc temps, cosa que els pares en ocasions contades tenen en 

compte.  

Per tot això que hem dit, no m’atreviria a dir quines són les avantatges o desavantatges d’un i 

altre projecte, sinó que particularment crec que el més idoni, o el que més s’acosta a la meva 

manera d’entendre la situació és la del Projecte BBZ. Per dir això em baso en la precarietat 

del primer projecte, Projecte XXA, i la generalitat amb la que està confeccionat. No descarto 

que la posada en pràctica a l’aula sigui bona per part dels mestres, però el que preteníem amb 
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aquest anàlisi era veure com està confeccionat un projecte lingüístic i, se’ns dubte, aquest 

podria estar molt més treballat.  

En quant al Projecte BBZ, penso que és un projecte que ha estat treballat, i amb això em 

refereixo a que s’han tingut en compte moltes vessants importants que intervenen en 

situacions d’aquest caire. Engloben el que seria un Projecte Lingüístic i de suport amb un Pla 

d’Acolliment que abasta totes les necessitats davant les que ens podem trobar.  

A mode de resum, a continuació trobem una taula on es veu reflectida de manera més visual 

la comparativa entre projectes:  

 COMPARATIVA  

 Projecte Lingüístic XXA Projecte Lingüístic BBZ 

Recursos econòmics del 

centre 

Elevats Escassos 

Conscienciació de la tasca Alta Molt alta 

Tenen en compte les 

necessitats dels alumnes 

Aparentment NO SI 

Àmbits d’intervenció Acadèmic Acadèmic, familiar i social 

Classificació per nivells 4 nivells generals Classificació acurada 

Metodologia NO SI 

Objectius NO SI 

Informació a pares SI SI 

Professionals que 

intervenen 

SI SI 

Exempció de català SI NO 

 

Ara, doncs, amb tot el que hem pogut observar, d’un i altre projecte, intentarem configurar un 

Projecte Lingüístic propi. Agafant el millor de cada escola i aportant coses noves que potser 

semblin interessants. 
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7. Proposta de millora. Projecte lingüístic propi. 

A continuació, podrem veure una proposta del que podria ser un projecte lingüístic de 

qualsevol centre, independentment de les seves característiques, recursos i mancances. Aquest 

projecte intentarà abastar el major nombre de possibilitats, tenint el compte la realitat que es 

viu en un centre.  

Abans però, em sembla interessant recordar que, segons Dot, Vilaregut i el Servei d’Immersió 

i Acolliment Lingüístics (2012) ens afirmen: 

 Per esdevenir un instrument realment útil, cal que el projecte lingüístic no 

sigui un document burocràtic sinó que sigui fruit d’una reflexió de la comunitat 

escolar, especialment del professorat del centre, i que guiï les actuacions per 

afavorir el plurilingüisme i consolidar la llengua catalana com a eix vertebrador 

d’un projecte plurilingüe. (p.30) 

Primerament intentarem plasmar de manera molt clara les idees, o punts, principals els quals 

tractarà aquest projecte. Són els següents:  

 Conscienciació 

 Nivell de l’alumne 

 Metodologia 

 Objectius 

 Equip professional 

 Exempció 

 Informació per a pares  

 Avaluació 

Recordem que el que pretenem és confeccionar un Projecte Lingüístic de centre, no un Pla 

d’acolliment per a alumnes nouvinguts. En alguns centres, venen integrats l’un dins l’altre, 

però en aquest cas ens centrarem més en el que a la llengua es refereix.  

Dit això, presentem doncs el Projecte Lingüístic propi:  
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PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE 

A) CONSCIENCIACIÓ. Que tindrem en compte? 

Des de fa anys enrere, hem vist com hi ha hagut un canvi important ja no sols en els centres, 

sinó també en la nostra vida quotidiana. Aquest canvi es refereix a l’arribada d’alumnat 

nouvingut procedent de tots els indrets del món.  

Aquest fet ha produït una reacció en la nostra comunitat educativa, s’ha convertit en un repte 

fer que aquests alumnes nouvinguts es sentin un més entre nosaltres, i per aconseguir això, és 

necessari que parlin i entenguin la nostra llengua, el català.  

Ens posem en el seu lloc. L’arribada a un nou indret, on es parla una llengua totalment 

desconeguda, on tampoc s’entenen o coneixen les pròpies costums... és una situació en la que 

tota ajuda és benvinguda.  

Per això, no basta tan sols parlar d’inclusió, tampoc basta parlar de la diversitat com a riquesa, 

sinó que cal prendre mesures i posar en mans dels mestres les millors eines i recursos per fer 

front a aquesta situació.  

En el nostre centre, tenim en compte les necessitats reials que poden presentar els alumnes 

nouvinguts. Necessitats que no només abasten l’àmbit acadèmic i escolar, sinó que també 

influeixen en la seva vida diària. Algunes de les necessitats que podríem destacar són les 

següents:  

- Necessitat d’aprendre la llengua catalana, com a llengua vehicular del centre, i com a 

mitjà de comunicació per accedir a la rutina diària de l’escola i la vida quotidiana.  

- Necessitat de conèixer, juntament amb la llengua, les costums, la cultura, la societat, 

etc. del país d’acollida.  

- Necessitat d’adaptar-se a un nou context social i escolar.  

- Necessitat d’aprendre el català com a eina d’integració social bàsica.  

- Necessitat d’adquirir la competència curricular corresponent al curs que ha estat 

escolaritzat.  

Per cobrir totes aquestes necessitats no basta només amb conèixer-les. Per poder fer-les front, 

cal que TOTA la comunitat educativa estigui conscienciada de la tasca que volem dur a terme. 

Com a equip, la comunitat ha de treballar de forma conjunta. No és tasca només del tutor, o 

de l’especialista en suport, cobrir les necessitats respectives a la llengua.  
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Per fer front a aquesta situació, creiem també que no és suficient centrar-nos tan sols en 

l’àmbit acadèmic. Al centre sabem que aquest àmbit està, o hauria d’estar, cobert, però 

l’àmbit familiar i el social també són nivells que intervenen de forma molt directa en aquest 

procés i, per tant, els hem de tenir molt en compte. Per això aquí a l’escola optem per 

treballar-los.  

- A nivell familiar:  

o S’establiran canals de comunicació estables entre família, centre i professorat.  

o La família rebrà informació del centre sobre: característiques, funcionament, 

organització i serveis.  

o Col·laboració per part de la família: situació familiar, possibles incidents, 

dades a tenir en compte.  

o Fer-los part activa d’aquest procés d’inclusió. Escola, família i societat formen 

un trípode. Cap de les potes pot fallar.  

- A nivell social:  

o No pretendre suplantar la pròpia identitat cultural i lingüística de l’alumne 

nouvingut. Ho veiem com una manera d’enriquir-nos culturalment.  

o Posar al abast de l’alumne tota mena d’eines i recursos per a la correcta 

comunicació i interacció en companys i adults.  

o Crear un clima positiu i agradable que afavoreixi la comunicació i l’ús de les 

eines que proporcionem. 

Tenint en compte tots aquests aspectes el que pretenem és crear una valoració positiva de la 

diversitat lingüística i, juntament amb això eliminar els prejudicis lingüístics. Això ho 

aconseguirem, entre d’altres coses, creant un clima de respecte envers totes les llengües i 

donant la importància que es mereix a l’aprenentatge d’una nova llengua.  

B) NIVELL DE L’ALUMNE. Com ho fem?  

Per poder treballar de la millor manera possible amb cada un dels alumnes nouvinguts que ens 

arriben, el primer que hem de fer és situar-lo en el nivell lingüístic que li correspon.  

Aquest procés d’identificació es durà a terme de la següent manera:  

- Entrevista inicial amb el pares. Anamnesi
1
: dins l’entrevista inicial que mantindran 

pares i tutor es demanarà quin nivell, aproximat, té el seu fill respecte al català. 

1Anamnesi: Informació recopilada mitjançant preguntes específiques. 
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- “Entrevista inicial amb l’alumne”: no proposem una entrevista guiada on el 

mecanisme sigui de pregunta-.resposta, sinó més bé un diàleg més informal. El tutor, 

el primer dia de classe, dedicarà uns minuts a parlar a soles amb el nen per tal 

d’esbrinar, a grans trets, el nivell que pot tenir. No es prendran notes, segueix sent 

orientatiu.  

- Fulls d’identificació: següent passa, més formal, que ens donarà el nivell lingüístic del 

nen. Farem servir fulls estandarditzats (Annex2) on, mitjançant l’observació d’un 

període d’una setmana, anirem omplint les taules on correspongui. Aquestes taules 

pretenen situar a alumne en l’escala formal: A1, A2, B1, B2, C1, C2.  

El temps d’observació ha de ser prudent, proposem una setmana, ja que l’alumne pot ser no 

expressi tot el que sap els primers dies degut a la timidesa o la falta de seguretat.  

Una vegada sabem amb certesa quin és el nivell de l’alumne podem començar a treballar 

segons les seves necessitats.  

C) METODOLOGIA. Com treballarem. 

Una de les claus de l’èxit en quant a l’aprenentatge d’una llengua es basa en la metodologia 

que s’empra. Nosaltres proposem una total immersió, tenint en compte sempre les necessitats 

dels alumnes, i treballant en espiral
2
(currículum en espiral).  

METODOLOGIA  

Que fem? Com ho fem? 

 

Agrupaments heterogenis 

En la diversitat hi ha la riquesa. Els 

agrupaments estaran disposats de tal 

manera que uns puguin aprendre dels 

altres. Tant en la distribució de l’aula com 

en petites agrupacions per fer activitats.  

 

Partim dels interessos de l’alumne 

Esbrinarem quines són les seves 

inquietuds i intentarem partir d’elles. Ex: 

si li agrada el futbol posarem aquest 

deport com a exemple per aprendre nous 

conceptes. L’alumne així prestarà més 

atenció.  

 

Aprendre el català té una utilitat 

Fer veure als alumnes que aprendre el 

català no només els hi servirà per 

“aprovar” a l’escola, sinó que també 

serveix per comunicar-se aquí a l’illa i per 

integrar-se en la societat.  

  

 

2Treball/Currículum en espiral: mètode de treball que parteix de l’entorn més proper  al nin i, poc a 

poc, es va allunyant i introduint continguts més abstractes.  
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Entorn de seguretat Hem de crear un clima en el qual l’alumne 

es senti còmode. Integrant-lo en 

conversacions on sabem que ell pot ser 

protagonista positivament, creant un 

vincle d’amistat amb ell... 

 

Aprenentatge significatiu 

Tot ha de tenir un sentit per als nens. 

Aprenem de manera que nosaltres formem 

part del mateix procés. Ex: quan estudiem 

els invertebrats, sortirem al pati a cercar 

insectes.  

 

Aprenem de l’error 

No vegem l’error com una cosa 

estrictament negativa, sinó que els 

alumnes identifiquen l’error, l’assimilen i 

seguim treballant per tal de millorar.  

 

Aquests són alguns dels pilars de la nostra metodologia. Com a escola oberta que som, donem 

també marge als mestres per a que puguin donar pas a la seva imaginació. No oblidem mai 

però, que el propi alumne ha de ser el protagonista del seu aprenentatge.  

Per tal de verificar el funcionament del nostre treball, el mestre tutor, juntament amb TOTS 

els professionals que intervenen en el procés d’ensenyament-aprenentatge de l’alumne 

(mestre de música, d’educació física, AL,...) tindran una reunió mensual la finalitat de la qual 

serà veure si el camí per on anem és el correcte, és a dir, saber si cal fer algun canvi en el 

procés o, pel contrari, si tot està anant correctament.   

D) OBJECTIUS. Que volem aconseguir?  

Els objectius d’aquest projecte són molt clars. El principal d’ells és aconseguir que l’alumne 

adquireixi fluïdesa i seguretat per poder comunicar-se amb el seu entorn, no només a l’escola 

sinó també en la seva vida fora d’aquesta. Considerem que l’objectiu primordial d’una llengua 

és la comunicació.  

Un recull dels principals objectius és el següent:  

o Desenvolupar a curt termini les destreses comunicatives bàsiques, per poder 

relacionar-se amb l’entorn. 

Ex: aprendre a saludar, acomiadar-se, contestacions bàsiques... 

o Desenvolupar progressivament la comprensió oral, per poder interactuar amb 

companys i adults, i poc a poc poder entendre explicacions senzilles.  
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Ex: utilitzar davant ell llenguatge molt senzill i repetir les mateixes expressions, per tal de que 

les vagi assimilant i les comenci a utilitzar.  

o Adquirir de forma progressiva elements d’expressió oral per tal de poder fer 

preguntes, donar opinió, demanar permís, tenir certes converses, etc.  

Ex: les preguntes i les expressions per demanar permís poden estar escrites a la paret de la 

classe, això ajuda molt als nens, que poden consultar-les en tot moment.   

o Augmentar el lèxic. Li permetrà introduir-se a més conversacions, encara que la 

gramàtica no sigui perfecte.  

Ex: fer exercicis treballant els camps semàntics, d’identificació d’imatges, descripcions... 

o Anar afermant coneixements de tal forma que els ciments es vagin construint de 

manera solida.   

Ex: el mestre ha d’estar molt atent a possibles errors que vagi cometent el nen per estar a 

temps de corregir-lo i no donar temps a la incorrecte assimilació.  

E) EQUIP PROFESSIONAL. Amb quina ajuda contem? 

Els professionals que treballem amb aquests nins som els que hem d’estar més convençuts de 

la feina que anem a dur a terme. Hem de ser nosaltres els que creiem amb l’ inclusió i en la 

diversitat com una oportunitat d’enriquir-nos.  

Per tant, el que fa el centre és una xerrada obligatòria per a tot el personal cada començament 

de curs. Al cap davant d’aquesta xerrada es troben el director i l’orientadora. El propòsit 

d’aquesta xerrada és conscienciar als mestres i personal no docent del principal objectiu amb 

l’alumnat respecte a la llengua. Entre d’altres coses, es repassa aquest document com a eix del 

projecte lingüístic.  

En quant a l’equip professional que intervé en aquest procés direm que parlem de TOTA la 

comunitat educativa. No només tutors, no només especialistes. Tots som essencials per a que 

tot surti com desitgem. Cadascú amb la seva especifica funció i amb la mateixa al mateix 

temps.   
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F) EXEMPCIÓ 

L’exempció de català es concedida pel Govern de les Illes Balears, a través de la Conselleria 

d’Educació i Cultura. 

Els encarregats de sol·licitar-la seran els pares, dirigint-se a secretaria al començament del 

curs. No es podrà demanar si l’alumne ja ha estat qualificat en llengua catalana amb 

anterioritat. La concessió és per tres anys, encara que s’haurà de renovar any rere any.  

A títol personal, el centre recomana a les famílies que escolaritzin infants a l’etapa de 

Primària, que no demanin l’exempció de català. La raó és perquè a aquestes edats els alumnes 

tenen certa facilitat alhora d’aprendre una nova llengua i això hem d’aprofitar-ho.  

G) INFORMACIÓ PER A PARES 

Considerem aquest apartat de vital importància, per mantenir una relació estreta i un canal de 

comunicació estable amb cada una de les famílies. Per això hi haurà: 

- Entrevista inicial amb el pares. Al començament del curs. Es plantejaran objectius 

comuns i metodologia, tant per treballar a l’aula com a casa.  

- Contacte permanent. Mitjançant agenda o xerrades informals a la recollida dels nens.  

- Reunió mensual opcional. Els pares podran reunir-se, per establir un temps prudencial, 

una vegada al mes amb el tutor per comparar i observar resultats.  

- El tutor estarà sempre disponible per aclarir dubtes i ajudar en el que necessitin els 

pares. Es podrà concertar cita per una reunió a través de l’agenda.  

- En acabar cada període d’avaluació el tutor es reunirà amb els pares per valorar la 

progressió i canviar alguns aspectes, si fos necessari, de cara al pròxim trimestre.  

 

H) AVALUACIÓ 

L’avaluació que rebrà l’alumne durant aquest procés d’adquisició de la llengua es basarà en 

les actituds i els coneixements que el nen vagi adquirint. Ens basarem en: 

 Participació dins l’aula 

 Motivació que demostra 

 Iniciativa per parlar 

 Nivells de comprensió i expressió orals adquirits  

 Nou lèxic adquirit 
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 Habilitats comunicatives 

A més d’aquests ítems es durà a terme una constant avaluació mitjançant l’observació de la 

conducta diària del nen dins l’aula.  

8. Conclusions 

Arribats a aquest punt, podem extreure algunes conclusions clares pel que fa al tracte que 

reben, i que haurien de rebre, els alumnes nouvinguts, i la utilitat del català en la nostra 

societat.  

Ens hauria de preocupar, molt més del que ho fa, la importància que té el fet de que alumnes, i 

ciutadans en general, aprenguin la llengua catalana i, sobre tot, que tinguin interès en 

aprendre-la.  

Aquest interès ha d’estar motivat per una utilitat, és a dir, la gent que vingui a viure aquí ha de 

veure, i notar, que la llengua catalana és necessària per sentir-se totalment integrat  dins la 

nostra societat. Com ja hem dit amb anterioritat, hem de fer de la nostra llengua una eina de 

cohesió social.  

Per aconseguir-ho, la primera passa l’hem de donar a les escoles. És aquí on podem començar 

a construir les bases d’uns pensaments i unes idees, i posar a disposició de tot l’alumnat tota 

mena d’eines i estratègies per a que puguin desenvolupar al màxim les seves capacitats i 

cobrir, a la vegada, totes les seves necessitats.  

Amb aquest treball el que preteníem era donar a conèixer els projectes lingüístic de dues 

escoles que, per nombrosos aspectes, estan molt diferenciades l’una de l’altre. A priori 

pareixia que, tant pel model d’escola privada que és, com pels recursos econòmics dels que 

disposa, el projecte de la primera escola que vam analitzar havia de ser el més elaborat, el més 

ambiciós i el més treballat. En canvi, el que hem pogut observar és que l’altre projecte, el que 

pertany a un centre amb més mancances, és el més sòlid i, almanco pareix, fet amb més cura i 

tenint en compte les necessitats de tot l’alumnat.  

Parlant d’això, el que no pot ser és que una escola que, aparentment, ho té tot a favor, tingui 

un projecte lingüístic tan pobre. Normalment, el que suposa un greu inconvenient és l’aspecte 

econòmic, ja que la dotació de més o menys personal, la qualitat i diversitat del material, la 

renovació d’aquest... suposen una gran despesa que no tots els centres poden assumir. És 
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estrany doncs que, tenint aquestes necessitats cobertes, no siguin capaços d’establir i dur a la 

pràctica un projecte lingüístic exigent.  

En canvi, el Projecte BBZ, ens ha donat una mostra del que suposen les ganes de fer bé les 

coses, dins les nostres possibilitats. Em consta de primera mà que aquesta escola no compta 

amb, pràcticament, cap recurs econòmic, per tant, tot el que fan és amb les ganes i el treball 

de tot el personal docent.  

En ocasions, els documents d’un centre són un aspecte descuidat, desfasat. No es pren cura 

en, any rere any, anar actualitzant-los i en conseqüència millorant-los, i crec que això és un 

dels pitjors errors que es poden cometre en un centre. Dic això perquè com a mestre, si alguna 

vegada necessito consultar algun d’aquests documents, m’agradarà veure, i notar, que és una 

eina treballada i que s’ha actualitzat amb les aportacions que han fet els mestres durant els 

anys que duen fent feina. Aportacions fetes des de l’experiència d’altres casos. Amb això vull 

dir, que cada cas que ens trobem, estic segur que ens podrà servir per aprendre alguna cosa 

nova i, perquè no, això ho podem reflectir en aquest document.  

Amb el projecte que proposem en aquest treball, el que pretenem és que la gent que el 

consulti tingui molt clar la línia que ha de seguir des de el primer moment. Sempre volem 

deixar pas a la imaginació i creativitat del professorat, però es considera bàsic que es treballi 

de manera conjunta i dins uns mateixos cànons establerts.   

En la mateixa línia del que anem dient, el document configurat és obert. Amb això volem dir 

que està al abast de tot el personal del centre i, sobre tot, està obert a noves modificacions 

sempre i quan sigui per a millorar. Tenim clar que l’experiència de cada cas ens aporta nous 

coneixements, i això no ho pensem deixar escapar.  

Finalment, amb la intenció de que aquest treball sigui de més utilitat, el nou projecte 

configurat es traslladarà als dos centres col·laboradors per, si ho troben convenient, posar-lo 

en pràctica o afegir-lo al seu ja existent.  

Amb molta il·lusió espero que durant els anys vinents m’arribin noticies positives sobre el 

funcionament d’aquest projecte lingüístic, si és que decideixen posar-lo en pràctica.  
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10. Annexos 

 Annex 1: Full Entrevista Inicial. 
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 Annex 2:  Taules de diferenciació entre nivells.  

 

 

 



43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 

 

 

 

 



45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 

 


