
PROJECTE DE TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES
1r esborrany 

Preàmbul. 

La Comissió de Coordinació Pedagògica del CEIP MESTRE GUILLEM GALMÉS (en 
representació el claustre), i en relació al decret 15/2013 que, per imperatiu legal, ens obliga  a 
transformar el projecte lingüístic del nostre centre en un programa de tractament integrat de 
llengües, considerem:

• Que el Projecte Lingüístic del Centre vigent, aprovat per la comunitat educativa a 
través de la CCP i el Consell Escolar, i referendat pel Claustre, respon adequadament 
a la realitat sociolingüística de la zona. 

• La comparativa de resultats de les dues darreres edicions (2010/11 – 2012/13) de les 
proves IAQSE amb competències lingüístiques és la que segueix:

2010/11 2012/13
Competència comunicativa en llengua anglesa 6,29 6,74
Competència comunicativa en llengua castellana 5,36 5,79
Competència comunicativa en llengua catalana 5,65 6,90

• Tenint present que el percentatge d'alumnat catalanoparlant és  pràcticament d'un 
97% podem concloure que:
◦ La diferència en l’assoliment de les competències lingüístiques en les dues 

llengües cooficials és mínima: 1,11 punts.
◦ Comparant les resultats de les dues darreres edicions hi ha hagut un augment 

global de la competència lingüística en les 3 llengües, sient molt significatiu el de 
la competència en llengua anglesa.

◦ Per tant, si tenim en compte un context cultural de domini bàsicament 
catalanoparlant, el projecte lingüístic del centre actual,  que té en compte aquest 
desfassament,  estaria complint els seus objectius.

• La comparativa dels resultats de les 3 àrees lingüístiques de la darrera avaluació del 
centre a final de cada cicle de primària és la que segueix. Les dades estan extretes 
directament del programa GESTIB.

2n primària 4t primària 6è primària
A B A B A B

Llengua castellana 7,32 7 7,17 7,24 7,09 6,92
Llengua anglesa 8,02 7,57 6,63 7,01 6,82 6,36
Llengua catalana 7,07 6,9 6,87 6,69 6,91 6,61

L'anàlisi dels resultats canten per si mateixos. Amb menys hores de llengua castellana els 
resultats són similars, inclús lleugerament millors, en tots els cursos, als de llengua catalana.
Podem observar també que al final de l'educació primària les competències en llengües 
castellana i catalana estan més que equilibrades.



• Que un projecte de tractament integral de llengües en un àmbit cultural plurilingüe 
no pot sinó rebre el suport dels professionals de l’educació i de la comunitat 
educativa, sempre i quan la seva implantació es faci progressivament (per exemple 
comptant amb experiències ja reeixides com el programa de seccions Europees), 
respectant la realitat sociolingüística del nostre entorn (avalada pel consens de la 
comunitat educativa reflectida en un projecte lingüístic), amb els recursos adients, 
respectant les prioritats marcades pels projectes educatius dels centres (PEC) i en 
diàleg amb els professionals que l’han de dur a terme.

• Que l’oportunitat d’aquest decret és més que discutible. En un context de crisi 
econòmica que ha suposat fortes retallades dels recursos destinats a l’educació, amb 
l’augment de ràtios, disminució d’hores i programes de suport, l’acomiadament de 
centenars de docents, entre altres mesures, sorprèn que, per mor de la qualitat de 
l’ensenyament i la reducció del fracàs escolar se’ns digui que la implantació ara d’un 
tractament integral de llengües és prioritària.

• Que la urgència i precipitació amb què se’ns demana l’elaboració del projecte, la 
universalitat de la seva aplicació a alumnes que no tenen la preparació adequada, o el 
dèficit de docents suficientment preparats, són aspectes que redunden en un dèficit 
pedagògic i organitzatiu que no anirà, a curt i mig plaç, en benefici de l’alumnat.

• Creiem previsible la reducció en el rendiment de les matèries per part de l’alumnat, 
especialment per a l’alumnat amb necessitat de suport educatiu, ja que el propi decret 
no estableix la dotació de les mesures específiques necessàries per implantar-lo: 
major dotació recursos, professorat de reforç reducció de ràtios, materials adaptats...

• Per aquestes raons, i com a mesura d’adaptació a la realitat del nostre centre, 
desenvoluparem el compliment del decret 15/2013 en base a l’article 20 segons 
l’anàlisi de la situació de partida que a continuació es descriu.

La situació de partida del centre

• D’acord amb el projecte lingüístic (revisat al 2012) la llengua vehicular de 
l’ensenyament en el centre és el català per a les matèries no lingüístiques.

• En el centre tenim implantat des de fa temps el programa Seccions Europees. Aquest 
present curs escolar s'està realitzant la matèria “dramatització” (inclosa dins l'àrea 
d'educació artística) en llengua anglesa. S'imparteix una sessió setmanal a cada curs 
d'educació primària. 

• També cal tenir present que ja s'està duent a terme una sessió d'anglès setmanal a tots 
els cursos d'educació infantil.

• Com ha quedat esmentat, els resultats de les proves d’avaluació de diagnòstic de 4t 
d'educació primària, amb aquest projecte lingüístic, han estat pràcticament idèntics 
en les dues llengües cooficials. 

• Tal i com reflexa el nostre PLC i atesa la composició sociolingüística de l’alumnat, 
fins ara s'assegura una distribució coherent  i progressiva del currículum de llengua 
castellana al llarg de l’etapa i estableix criteris que permetin  reforçar i no repetir els 
continguts   comuns   que  s’han  programat   fer-los  en  el  currículum  de llengua 
catalana.

• Hi ha  continuïtat i coherència metodològica  entre el que es fa en català i el que es fa 
en castellà: es té clar que l’objectiu final és que l’alumnat tingui el mateix nivell de 
llengua catalana que de llengua castellana.

• Finalment el professorat de matèries no lingüístiques amb titulació de B2 o superior 
en anglès és pràcticament inexistent al nostre centre. A hores d'ara només disposam 
d'un mestre que reuneixi les condicions.



Criteris generals i actuacions generals i específiques

• Atenent a l’exposat a l’epígraf 3 de l’article 20 del Decret 15/2013, per imperatiu 
legal, la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, i la llengua castellana, llengua 
cooficial, seran les llengües vehiculars del centre

• Ateses les circumstàncies econòmiques i la precipitació amb la que s’ha exigit 
l’elaboració d’aquest projecte, es mantindran els llibres de text, ja que formen part 
del projecte de reutilització.

• Per  la impartició de matèries no lingüístiques en llengua catalana, castellana i 
anglesa, es donarà compliment al que disposi, per consens, el CLAUSTRE en aquest 
projecte. 

• La CCP potenciarà la implantació de didàctiques centrades en el desenvolupament de 
la competència lingüística: webquest,  exposició oral, programes de foment de la 
lectura...

Per tant, consideram que la proposta que presentam s'ajusta en tots els seus termes de forma 
equilibrada  entre les llengües cooficials per tal d'igualar-les en condicions. Basant-nos en els 
resultats externs de les proves de diagnòstic del curs 2010/11 podem concloure que:

• El temps dedicat a la impartició d'àrees o materies en llengua anglesa és més que 
suficient ja que els resultats així ens ho demostren. Obtenim un valor afegit de 114 
punts respecte a la puntuació esperada. També cal dir que els darrers  resultats de les 
proves de diagnòstic del present curs encara superen la mitjana global de fa 2 anys.

• Respecte a les llengües cooficials la diferència entre els resultats esperats i els 
aconseguits també és positiva, si bé els de llengua castellana són una mica inferiors 
als de la llengua catalana. Per aquest motiu s'incrementen l'horari de llengua 
castellana en tres sessions setmanals tal i com es descriu a la concreció d'àrees.

Objectius i estratègies

Els objectius específics del projecte TIL han de ser coherents amb els del Projecte Educatiu 
de Centre, en relació a la formació integral de l’alumne i a la promoció de la seva autonomia 
intel·lectual i moral. En conseqüència, aquests objectius tenen un caràcter subordinat, així 
com les estratègies dirigides a realitzar-los. Això significa que, en tant en quant la 
Conselleria no doti la implantació del TIL de recursos propis, i en ús de l’autonomia de 
centre, els recursos humans del centre continuaran mantenint les prioritats marcades pels 
diferents documents aprovats per CCP  i claustre que delimiten la línia pedagògica del 
centre, especialment pel que fa referència a l’atenció a la diversitat i al reforç educatiu.

Els objectius per a les llengües extrets de la Concreció Curricular especifiquen:

Llengua catalana i llengua castellana

Cicle inicial Cicle mitjà Cicle superior

Comprendre discursos orals en situacions de la 
vida quotidiana

Expressar-se oralment de manera adequada en 
situacions de la vida quotidiana de manera 
espontània o d'acord amb unes pautes 
establertes.

Comprendre discursos orals en diversos 
contextos i registres, analitzant-los en sentit 
crític.

Expressar-se oralment de manera adequada en 
situacions de la vida quotidiana de manera 
espontània o d'acord amb unes pautes 
establertes.

Expressar-se oralment en diversos contextos 
amb funció comunicativa i creativa de manera 
espontània o d'acord amb unes pautes 
establertes 

Expressar-se oralment en diversos  contextos i 
registres amb funció comunicativa i estètica.

Participar en situacions de comunicació oral 
aplicant unes regles bàsiques
(respecte torn de paraula

Participar en situacions de comunicació oral 
espontànies o estructurades aplicant unes 
normes bàsiques.

Participar en situacions de comunicació oral 
(espontànies o estructurades) adoptant una 
actitud respectuosa i de cooperació atenent a les 



silenci
respectar opinió dels altres
escolta atenta)

normes bàsiques de comunicació.

Llegir diferents tipus de textos amb fluïdesa i 
entonació adequades adaptats a l’edat per 
aprendre i informar-se i gaudir.

Llegir diferents tipus de textos amb fluïdesa i 
entonació adequades adaptats a l’edat per 
aprendre i informar-se i gaudir.

Llegir diferents tipus de textos amb fluïdesa i 
entonació adequades adaptats a l’edat per 
aprendre i informar-se i gaudir així com 
apropar-se a les obres de creació literària i 
desenvolupar hàbits de lectura.

Comprendre discursos escrits en situacions de 
la vida quotidiana

Comprendre discursos escrits en situacions de 
la vida quotidiana

Comprendre discursos escrits en diversos 
contextos i registres analitzant-los en sentit 
crític.

Expressar-se per escrit de manera adequada en 
situacions de la vida quotidiana de manera 
espontània o d'acord amb unes pautes 
establertes.

Expressar-se per escrit en diversos contextos en 
funció comunicativa i creativa de manera 
espontània o d'acord amb unes pautes 
establertes 

Expressar-se per escrit en diversos  contextos i 
registres amb funció comunicativa i estètica.

Iniciar-se en la utilització dels mitjans de 
comunicació i les tecnologies de la informació 
per a obtenir i interpretar informació com a 
instrument de treball i aprenentatge.

Emprar els mitjans de comunicació i les 
tecnologies de la informació per a
obtenir i interpretar informació com a 
instrument de treball i aprenentatge.

Emprar els mitjans de comunicació i les 
tecnologies de la informació per a
obtenir i interpretar informacions i opinions 
diverses com a instrument de treball i 
aprenentatge.

Utilitzar les destreses bàsiques de la llengua per 
a progressar en els diferents àmbits 
d’aprenentatge (acadèmic i personal)

Utilitzar les destreses bàsiques de la llengua per 
a progressar en els diferents àmbits 
d’aprenentatge (acadèmic i personal)

Utilitzar les destreses bàsiques de la llengua per 
a progressar en els diferents àmbits 
d’aprenentatge (acadèmic i personal)

Iniciar-se en l’ús dels coneixements sobre la 
llengua i les normes de l’ús lingüístic per 
escriure i parlar de manera adequada

Aplicar els coneixements sobre la llengua i les 
normes de l’ús lingüístic per escriure i parlar de 
manera adequada

Conèixer, respectar i valorar la realitat 
plurilingüe

Conèixer, respectar i valorar la realitat 
plurilingüe

Conèixer, respectar i valorar la realitat 
plurilingüe de l’Estat espanyol com un 
patrimoni cultural comú.

Llengua anglesa
Cicle inicial Cicle mitjà Cicle superior

1. Escoltar i comprendre missatges dins d’un 
context i amb suport visual, utilitzant les 
informacions rebudes per realitzar tasques 
relacionades amb la situació i la seva 
experiència.

1. Escoltar i comprendre missatges dins d’un 
context i amb suport visual, utilitzant les 
informacions rebudes per realitzar tasques 
relacionades amb la situació i la seva experiència.

1. Escoltar i comprendre missatges dins d’un 
context, utilitzant les informacions rebudes per 
realitzar tasques relacionades amb la situació i la 
seva experiència.

2. Expressar oralment missatges senzills en 
situacions senzilles, quotidianes o properes a la 
realitat. Utilitzant el vocabulari adequat a la 
situació, adoptant una actitud respectuosa i de 
cooperació.

2. Expressar oralment missatges senzills en 
situacions senzilles, quotidianes o properes a la 
realitat. Utilitzant el vocabulari adequat a la 
situació, adoptant una actitud respectuosa i de 
cooperació.

2. Expressar oralment amb de forma correcte i 
amb una entonació adequada en situacions 
senzilles, quotidianes o properes a la realitat. 
Utilitzant el vocabulari i procediments verbals i 
no verbals adequats a la situació comunicativa i 
adoptant una actitud respectuosa i de cooperació.

3. Relacionar paraules senzilles amb imatges 
visuals que han estat treballades dins l’aula.

3. Escriure textos senzills amb finalitats variades 
sobre temes tractats prèviament a l’aula amb 
l’ajut, si cal, de models.

3. Escriure textos senzills amb finalitats variades 
sobre temes tractats prèviament a l’aula amb 
l’ajut, si cal, de models.

4. Reconèixer paraules apreses amb l’ajuda 
d’imatges visuals.

4. Llegir de forma comprensiva textos senzills i 
ser capaç d’extreure informació general i 
específica d’acord amb una finalitat prèvia i com 
a font de plaer i satisfacció personal.

4. Llegir de forma comprensiva textos diversos, 
amb una pronunciació i entonació adequades i ser 
capaç d’extreure informació general i específica 
d’acord amb una finalitat prèvia i com a font de 
plaer i satisfacció personal.

5. Aprendre a utilitzar amb progressiva 
autonomia jocs interactius on l’aprenentatge de 
la llengua anglesa sigui efectiva mitjançant la 
utilització de les noves tecnologies.

5. Aprendre a utilitzar amb progressiva 
autonomia els mitjans convencionals i les 
tecnologies de la informació i la comunicació 
com a instrument per a comunicar-se i per a 
l’aprenentatge de la llengua estrangera, 
augmentant l’autonomia en l’aprenentatge.

5. Aprendre a utilitzar amb progressiva 
autonomia els mitjans convencionals i les 
tecnologies de la informació i la comunicació 
com a instrument per a comunicar-se i per a 
l’aprenentatge de la llengua estrangera, 
augmentant l’autonomia en l’aprenentatge.

6. Respectar i valorar la llengua estrangera i la 
seva cultura i les  llengües en general com a 
mitjans de comunicació i entesa entre persones 
de procedències i cultures diverses i com a eina 
d’aprenentatge.

6. Respectar i valorar la llengua estrangera i la 
seva cultura i les  llengües en general com a 
mitjans de comunicació i entesa entre persones 
de procedències i cultures diverses i com a eina 
d’aprenentatge.

6. Respectar i valorar la llengua estrangera i la 
seva cultura i les  llengües en general com a 
mitjans de comunicació i entesa entre persones de 
procedències i cultures diverses i com a eina 
d’aprenentatge.

7. Estar motivats i mostrar interès, esforç i 
confiança amb l’aprenentatge i l’ús de la llengua 
estrangera.

7. Estar motivats i mostrar interès, esforç i 
confiança amb l’aprenentatge i l’ús de la llengua 
estrangera.

7. Estar motivats i mostrar interès, esforç i 
confiança amb l’aprenentatge i l’ús de la llengua 
estrangera.

8.  Relacionar els coneixements de l’assignatura 
de llengua anglesa amb altres àrees de llengua 
(català, castellà) per a utilitzar els coneixements, 
habilitats, destreses i experiències prèvies per 
aconseguir una adquisició més ràpida, eficaç i 
autònoma de la llengua estrangera.

8.  Relacionar els coneixements de l’assignatura 
de llengua anglesa amb altres àrees de llengua 
(català, castellà) per a utilitzar els coneixements, 
habilitats, destreses i experiències prèvies per 
aconseguir una adquisició més ràpida, eficaç i 
autònoma de la llengua estrangera.

8.  Relacionar els coneixements de l’assignatura 
de llengua anglesa amb altres àrees de llengua 
(català, castellà) per a utilitzar els coneixements, 
habilitats, destreses i experiències prèvies per 
aconseguir una adquisició més ràpida, eficaç i 
autònoma de la llengua estrangera.

9. Identificar trets d’entonació i accentuació. 9. Identificar trets fonètics i rítmics, 9. Identificar trets fonètics i rítmics, 



d’accentuació i d’entonació, així com estructures 
lingüístiques i aspectes lèxics de la llengua 
estrangera i usar-los com a elements bàsics de la 
comunicació.

d’accentuació i d’entonació, així com estructures 
lingüístiques i aspectes lèxics de la llengua 
estrangera i usar-los com a elements bàsics de la 
comunicació.

10. Gaudir de l’aprenentatge de la llengua 
estrangera de forma divertida i lúdica.

10. Gaudir de l’aprenentatge de la llengua 
estrangera de forma divertida i lúdica.

10. Gaudir de l’aprenentatge de la llengua 
estrangera de forma divertida i lúdica.

Concreció de les àrees i matèries en cada una de les llengües

Segons article 5 decret 15/2013 ...”així com les agrupacions que inclouen diverses àrees o  matèries, 
inclosos els projectes transversals...” el CLAUSTRE ha optat per desenvolupar l'article 20 del 
decret de manera transversal així com es reflexa a la taula següent:

Àrees i matèries (educació primària) 1r EP 3r EP 5è EP

Cat Cast Ang Cat Cast Ang Cat Cast Ang

Lingüístiques 

CATALÀ 4 4 4

CASTELLÀ 4 4 4

ANGLÈS 2 3 3

No lingüístiques

MATEMÀTIQUES 3 1 3 1 3 1

CONEIXEMENT DEL MEDI 3 1 3 1 2 1

EDUCACIÓ PER LA CIUTADANIA 1

RELIGIÓ 1 1 1

EDUCACIÓ 
ARTÍSITCA

PLÀSTICA* 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

MÚSICA* 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

DRAMATITZACIÓ 1 1 1

EDUCACIÓ FÍSICA 3 2 2

* Les matèries de plàstica i música alternaran la llengua catalana i castellana quinzenalment.

Matèries  (educació infantil) 4t educació infantil (x sessions)

Cat Cast Ang

Conte 1

Lectoescriptura 2

Anglès 1

Hàbits benvinguda 5

Expressió oral 1 1

Lògica matemàtica 2

Psicomotricitat 2

Filosofia 1

Projectes 1

Plàstica 2

Hàbits d'autonomia 5

Música 1



Criteris per a l’atenció específica de l’alumnat d’incorporació tardana amb dèficit de 
coneixements en una o ambdues llengües oficials

Segons el Decret 67/2008 tots els alumnes procedents d’altres sistemes educatius que s’incorporen a 
les etapes d’ensenyament obligatori als centres docents de les Illes Balears han de rebre, des del 
primer moment, una atenció específica que s’ha de regir pels principis de normalització i d’inclusió. 
Per això, cal facilitar la integració dels alumnes nouvinguts a la llengua i a la cultura pròpies de les 
Illes Balears mitjançant el desenvolupament de programes específics d’aprenentatge.
Preveure una atenció directa als alumnes sempre tenint en compte les condicions personals, el grau 
de maduresa, el país d’origen, el coneixement de diferents llengües, l’edat i el grau d’escolarització 
prèvia de cada un dels alumnes nouvinguts. 

Així l’alumnat que desconeix les dues llengües oficials de les Illes Balears i presenta una 
escolarització nul·la o irregular, requereix el màxim d’hores d’atenció específica recomanada. Al 
mateix temps, l’alumnat que coneix una de les llengües oficials de les Illes Balears i compta amb 
una escolarització regular al país d’origen, necessita menys hores de suport. Aquesta dedicació 
augmentarà si  l’alumne presentés un desfasament curricular important.
Per tal de garantir un tractament inclusiu el treball amb l’alumnat nouvingut es realitzarà dins l’aula 
(sobretot a EI i al  1r cicle de primària) per tal que l’alumne s’integri el més aviat possible dins el 
centre i dins la seva aula de referència.
En els casos en què això no sigui possible, es treballarà dins l’aula d’acollida.
Seguiment  de l’adaptació i de la integració: cada trimestre es valorarà el procés d’adaptació i es 
modificarà, si és necessari, segons vagi evolucionant l’alumne.

Criteris de coordinació entre les àrees en el procés d’ensenyament-aprenentatge en llengua 
estrangera

• Es marcaran a principi de curs  per calendari i estaran reflexats dins la PGA.
• Els objectius i continguts de la dramatització (matèria no lingüística que es farà en anglès) 

sempre estaran enmarcats dins un context global de treball amb la resta d'àrees de l'aula.

Mecanismes de seguiment i avaluació de resultats en competències lingüístiques de l’alumnat

• A final de curs es compararan els resultats de les matèries lingüístiques i no lingüístiques 
amb la mitjana de resultats de cursos acadèmics anteriors abans de la implantació del present 
projecte.

• Cada dos anys es compararan les avaluacions de diagnòstic de  quart d’EP  amb les del curs 
2012-13, la darrera abans de l’inici del present projecte.

• La comparació tindrà per objecte determinar si hi ha variacions en la competència 
lingüística en les dues llengües cooficials.

• En el cas de la competència en llengua anglesa, i tenint en compte el necessari caràcter 
progressiu de l’aplicació d’aquest projecte, es durà a terme, en les matèries no lingüístiques, 
una avaluació inicial i una altra final per determinar l’evolució de l’aprenentatge de 
l’alumne, l’eficàcia de les mesures i la suficiència dels recursos.

• També serà un mecanisme d'avaluació el seguiment (1a i 2a avaluació) que es farà dels 
alumnes que acaben l'etapa d'educació primària i passen a 1r d'ESO a l'institut de referència 
(IES Artà). Aquest punt forma part del procés de coordinació entre primària i secundària.



Relació del professorat amb la seva titulació i competència quant a llengua anglesa

• Professorat àrees no lingüístiques
Miguel Ángel Alonso Gancedo (diplomatura en  llengua castellana i anglès per la Universitat de  
León)

• Professorat àrees lingüístiques
El destinat al centre. En aquests moments 3 places definitives.

Planificació de la implantació progressiva del TIL

Curs Cursos Àrees o matèries

2013/14

4t educació infantil

Les descrites a la concreció anterior

1r educació primària
3r educació primària
5è educació primària

2014/15

5è educació infantil
2n educació primària
4t educació primària
6è educació primària

2015/16 6è educació infantil
2016/17 Implantació total 


