
EXTRACTO PLC
PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO1

DATOS DEL CENTRO

Código
46031349

Nombre del centro:
COL·LEGI EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 
L’ALBEREDA

Régimen:
PUBLICO

Localidad:
VALENCIA

Provincia:
VALENCIA

ZVP:
✓

ZCP: Programas que
aplica: PEPLI: 2

Fecha de aprobación Consejo 
Escolar/Social: 13/07/2018

Teléfono:
962566220

Correo electrónico:
46031349@gva.es

Aprobación de las modificaciones Consejo Escolar: 13-07-2018

ETAPAS QUE IMPARTE
EI (1r) EI (2n) EP ESO BAT FP FPA E.ART

  

OTRAS CARACTERÍSTICAS

1 DECRETO 127/2012, de 3 de agosto, del Consell, por el cual se regula el plurilingüismo en la enseñanza no universitaria  en la 
Comunitat Valenciana. [2012/7817] 
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1. Análisis del contexto

En este apartado se reúnen las decisiones resultantes del proceso de reflexión llevado a

cabo tanto en el equipo directivo como en los diferentes ciclos, etcétera. Las decisiones

tomadas  en  el  ámbito  “institucional”  influyen  en  las  que  se  toman  en  el  ámbito

pedagógico. 

En la Comunidad Valenciana, la propia concepción del currículo de las áreas lingüísticas,

al poner el énfasis en el uso social de las lenguas en diferentes contextos comunicativos,

hace evidente la necesidad de organizar sus usos para conseguir en todo el alumnado

una  buena  competencia  comunicativa  plurilingüe  integrada  por  todas  las  lenguas.

Además, hay que tener en cuenta nuestra realidad social y lingüística, en la que las dos

lenguas oficiales presentan una situación disimétrica y por tanto, hay que favorecer la

presencia y uso del valenciano en la institución escolar. 

 Ámbito administrativo:  este ámbito hace referencia a las relaciones del centro

con la Administración educativa u otras y los aspectos burocráticos del propio centro.

 Ámbito de gestión y planificación pedagógica: comprende todos los usos orales

y  escritos  de  la  lengua  con  la  finalidad  de  ordenar  la  planificación  y  gestión

pedagógicas.

 Ámbito de interrelación con el entorno socio familiar del centro: comprende el

conjunto de situaciones de relación entre la sociedad y el centro.

2. Objetivos lingüísticos generales del centro

El PEPLI, PPEV y el PPEC tienen como objetivo asegurar, al finalizar la educación básica,

la adquisición por parte del alumnado de una competencia lingüística igual en valenciano

y en castellano, así como el dominio funcional de la lengua inglesa. 

Con esta premisa hay que adaptar  los objetivos de los correspondientes decretos de

currículo  referidos  a  cada  una  de  las  enseñanzas  regladas  no  universitarias,  que

determina el DECRETO 127/2012 para la elaboración del PLC.

OBJECTIVOS LINGÜÍSTICOS

✓ Educación Infantil (1r ciclo) DECRETO 37/2008

✓ Educación Infantil (2n ciclo) DECRETO 38/2008

✓ Educación Primaria DECRETO 111/2007
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ADAPTACIÓN DE LOS OBJETIVOS

1. Proporcionar a los alumnos /as una competencia plurilingüe que comprenda el

dominio  de  las  dos  lenguas  cooficiales,  el  dominio  funcional  de  una  lengua

extranjera y el contacto enriquecedor con las lenguas y culturas no curriculares

pero  propias  de  una  parte  del  alumnado.  

  2.- Convertir los alumnos i las alumnas en aprendices estratégicos y autónomos

de  lenguas,  y  motivados  para  aprender  durante  toda  la  vida.  

 3.- Conseguir que todos los alumnos y las alumnas desarrollen su potencialidad

máxima para lo que hace al rendimiento lingüístico y académico, y consigan la

plena  integración  escolar  y  social,  independientemente  de  su  procedencia

geográfica,  del  nivel  sociocultural  de  las  familias,  de  las  competencias

comunicativas y experiencias culturales con las que lleguen al centro, y de sus

aptitudes y estilo de aprendizaje. 

3. Organización de la educación plurilingüe

La  organización  del  centro  para  implantar  un  programa  plurilingüe  debe  considerar

diferentes  aspectos  relacionados  con  la  disponibilidad  de  los  recursos  humanos  y

materiales de que dispone,  de la  metodología aplicada,  de la  distribución horaria,  del

tratamiento de las lenguas en el centro y fuera, de la planificación de la formación del

profesorado  y  de  los  proyectos  que  se  llevan  a  cabo  para  mejorar  la  calidad  de  la

enseñanza.

3.1 Momento y secuencia de incorporación de las lenguas de enseñanza de las

diferentes áreas,  materias  o módulos no lingüísticos y  atención a  la  diversidad

(CRONOGRAMAS)

PEPLI 

Infantil: Aula 2 anys i 2n cicle

ENFOCAMENT GLOBALITZAT

2 A
3 A
4 A
5 A

LLENGUA SESSIONES MINUTS PERCENTATGE

Valencià 24 1095 85 %

anglès 4 180 15%
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Primària

1r, 2n i 3r
CICLE

LLENGUA  SESSIONES MINUTS PERCENTATGE

Valencià 15 675 49 %

castellà 10 450 33,3%

anglés 5 225 16.6%

Àrees en castellà: castellà, matemàtiques.
Àrees en valencià: valencià, Naturals i socials, religió /valors, Ed. Física, Música
Àrees en anglès: anglès, Plàstica.

3.2 Momento y secuencia de introducción sistemática de la lectoescritura (en el

caso de los centros de Educación Infantil y Primaria)

MOMENTO Y SECUENCIA DE INTRODUCCIÓN SISTEMÁTICA DE LA LECTOESCRITURA

PEPLI: 

Al mismo tiempo que se estructura el lenguaje oral, el mundo social ofrece al alumnado

objetos y situaciones donde el escrito está presente. El aprendizaje de la lengua escrita

hay que considerarlo en la Educación Infantil  no como un trabajo sistemático de una

serie de actividades perceptivo-motrices "preparatorias para...", sino como un objeto de

conocimiento donde el niño realiza todo un esfuerzo intelectual al pensar y emplear las

estrategias específicas para comprender la naturaleza del sistema.

El aprendizaje formal de la lectura y la escritura se hará en primer lugar en valenciano y

cuando  se  dominen  los  aspectos  básicos  se  introducirá  en  castellano. Al  hacer  el

aprendizaje de la lectoescritura en valenciano en Educación Infantil  y primer ciclo de

Primaria  conseguiremos  que  los  alumnos  adquieran  una  competencia  lingüística  en

valenciano que facilitará la transferencia de habilidades lingüísticas para el aprendizaje

del castellano.

El aprendizaje formal del lenguaje escrito en inglés se introducirá a partir del primer nivel

del primer ciclo de Educación Primaria.

 El aprendizaje de la escritura y de la lectura se realiza de manera interactiva y se debe

colocar en un marco de construcción de sentido. La función comunicativa de la lengua, la

comprensión y la expresión son los ejes esenciales sobre los que se deben realizar estos

aprendizajes.
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Al mismo tiempo que se estructura el lenguaje oral, el mundo social ofrece al alumnado

objetos y situaciones donde el escrito está presente. El aprendizaje de la lengua escrita

se ha ser considerar en la Educación Infantil no como un trabajo sistemático de una serie

de  actividades  perceptivo-motrices  "preparatorias  para...",  sino  como  un  objeto  de

conocimiento donde el niño realiza todo un esfuerzo intelectual al pensar y emplear las

estrategias específicas para comprender la naturaleza del sistema.

El aprendizaje formal de la lectura y la escritura se hará principalmente en castellano.

Ahora bien, eso no quiere decir que se tenga que aplazar la introducción del escrito en

valenciano al primer ciclo de Educación Primaria. Aunque el trabajo sistemático de la

lectoescritura se hará en la lengua base del programa, de la misma manera que pasa en

la vida real de los alumnos, el escrito en valenciano debe tener presencia en el aula. No

se trata, por tanto, de hacer lectoescritura consecutiva, esperar a dominar el proceso en

una lengua para introducir la otra, ni de hacer dos veces el trabajo sistemático, pero sí

hacer una lectoescritura simultánea facilitando la transferencia de habilidades lingüísticas

de una lengua a la otra.

Además, si  el  alumnado no es valenciano-hablantes habrá que trabajar el  escrito en

valenciano con textos reales, con actividades significativas, con un trabajo previo del oral

y ofreciendo un input rico y variado en la L2.

Hay que recordar que el Decreto 38/2008 dice: “En la Educación Infantil de la Comunidad

Valenciana,  la  actuación  educativa  garantizará,  mediante  las  medidas  necesarias,  el

proceso de desarrollo del lenguaje escrito en las dos lenguas cooficiales. Se otorgará, en

esta etapa, especial protección y respeto a la recuperación del valenciano.”

También hay que recordar que, además, el alumnado cursará el área de Conocimiento

del Medio en valenciano desde primer curso de la Educación Primaria, exceptuando la

zona castellanoparlante (art. 36 de la Ley de Uso y Enseñanza del valenciano).

El aprendizaje formal del lenguaje escrito en inglés se introducirá a partir del primer nivel

del primer ciclo de Educación Primaria.
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4. Criterios y procedimientos previstos para la implantación y desarrollo del 

proyecto lingüístico de centro

Los programas plurilingües regulados por el Decreto 127/2012 de 3 de agosto (PPEC Y

PPEV), ya están implantados en todos los curso, a partir del curso 2018-19 aplicaremos lo

establecido por la LEY 4/2018, de 21 de febrero, de la Generalitat, por la que se regula y

promueve el plurilingüismo en el sistema educativo valenciano. [2018/1773]

Según esa ley el calendario de implantación del programa PEPLI será la siguiente: 

CURSO 2018-2019 Educación Infantil (aula 2 años y 2º ciclo)

Educación Primaria: 1º y 2º

CURSO 2019-2020 Educación Primaria: 3º y 4º

Educación Primaria: 5º y 6º

5. Seguimiento y evaluación 

Con carácter general, y sin perjuicio de las funciones propias de la Inspección Educativa,

la  consejería  competente,  realizará  un  seguimiento  de  las  medidas  desarrolladas  en

relación con los programas plurilingües. 

6. Asesoramiento 

La  Inspección  de  Educación  asesorará  la  comunidad  educativa,  supervisará  todo  el

proceso y propondrá medidas que contribuyan a perfeccionarlo. Para este proceso podrá

contar  con  la  colaboración  de  la  Asesoría  del  Ámbito  Lingüístico  del  Servicio  de

Formación del Profesorado y del Servicio de Enseñanzas en Lenguas.
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Codi:
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Telèfon:
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Correu electrònic:
46031349@gva.es

Aprovació de les modificacions  del Consell Escolar: 13-07-2018

ETAPES QUE IMPARTIX
EI (1r) EI (2n) EP ESO BAT FP FPA E.ART

  

ALTRES CARACTERÍSTIQUES

2 DECRET 127/2012, de 3 d’agost, del Consell, pel qual es regula el plurilingüisme en l’ensenyança no universitària  a la Comunitat 
Valenciana. [2012/7817] 
2,.DECRETO 9/2017, de 27 de enero, del Consell, por el que se establece el modelo lingüístico educativo valenciano y se regula 
su aplicación en las enseñanzas no universitarias de la Comunitat Valenciana.
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1.  Anàlisi del context

En este apartat es reunixen les decisions resultants del procés de reflexió dut a terme tant

en l'equip directiu com en els diferents cicles, etcètera. Les decisions preses en l'àmbit

“institucional” influïxen en les que es prenguen a l'àmbit pedagògic. 

A la Comunitat Valenciana, la pròpia concepció del currículum de les àrees lingüístiques,

al  posar l’èmfasi en l’ús social  de les llengües en diferents contextos comunicatius, fa

evident la necessitat d’organitzar els seus usos per tal d’aconseguir en tot l’alumnat una

bona competència comunicativa plurilingüe integrada per totes les llengües. A més si la

nostra realitat social i lingüística, en la qual les dos llengües oficials presenten una situació

dissimètrica i per tant, cal afavorir la presència i ús del valencià a la institució escolar. 

 Àmbit  administratiu:  este  àmbit  abasta  les  relacions  del  centre  amb

l'Administració educativa o altres i els aspectes burocràtics del propi centre.

 Àmbit de gestió i planificació pedagògica: comprén tots els usos orals i escrits

de la llengua amb la finalitat d'ordenar la planificació i gestió pedagògiques.

 Àmbit d’interrelació amb l’entorn sociofamiliar del centre: comprén el conjunt

de situacions de relació entre la societat i el centre.

2. Objectius lingüístics generals del centre

El PEPLI, PPEV, i el PPEC  tenen com a objectiu assegurar, al finalitzar l’educació bàsica,

l’adquisició  per  part  de  l’alumnat  d’una competència  lingüística  igual  en  valencià  i  en

castellà, així com el domini funcional de la llengua anglesa. 

Amb esta premissa cal adaptar els objectius dels corresponents decrets de currículum 

referits a cadascuna de les ensenyances reglades no universitàries, que determina el 

DECRET 127/2012  i DECRET 9/2017, de 27 de gener, del Consell, pel qual s’estableix el

model lingüístic educatiu valencià i se’n regula l’aplicació als ensenyaments no 

universitaris de la Comunitat Valenciana.

OBJECTIUS LINGÜÍSTICS

✓ Educació Infantil (1r cicle) DECRET 37/2008

✓ Educació Infantil (2n cicle) DECRET 38/2008

✓ Educació Primària DECRET 111/2007
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ADAPTACIÓ DELS OBJECTIUS

1. Proporcionar als alumnes /as una competència plurilingüe que comprenga el

domini  de  les  dues  llengües  cooficials,  el  domini  funcional  d’una  llengua

estrangera i el contacte enriquidor amb les llengües i cultures no curriculars però

pròpies d’una part de l’alumnat.

2.- Convertir els alumnes i les alumnes en aprenents estratègics i autònoms de

llengües, i motivats per a aprendre’n durant tota la vida. 

3.-  Aconseguir  que  tots  els  alumnes  i  les  alumnes  desenvolupen  la  seua

potencialitat  màxima  pel  que  fa  al  rendiment  lingüístic  i  acadèmic,  i

aconseguisquen la plena integració escolar i social, independentment de la seua

procedència  geogràfica,  del  nivell  sociocultural  de  les  famílies,  de  les

competències comunicatives i experiències culturals amb què arriben al centre, i

de les seues aptituds i estil d’aprenentatge. 

3. Organització de l'educació plurilingüe

L'organització del  centre per tal  d'implantar un programa plurilingüe ha de considerar

diferents aspectes relacionats amb la disponibilitat dels recursos humans i materials de

què disposa, de la metodologia aplicada, de la distribució horària, del tractament de les

llengües al centre i fora, de la planificació de la formació del professorat i dels projectes

que es duen a terme per tal de millorar la qualitat de l'ensenyament.

3.1  Moment  i  seqüència  d'incorporació  de  les  llengües  d'ensenyament  de  les

diferents  àrees,  matèries  o  mòduls  no  lingüístics  i  atenció  a  la  diversitat

(CRONOGRAMES)
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PEPLI 

Infantil: Aula 2 anys i 2n cicle

ENFOCAMENT GLOBALITZAT

2 A
3 A
4 A
5 A

LLENGUA SESSIONES MINUTS PERCENTATGE

Valencià 24 1095 85 %

anglès 4 180 15%

Primària

1r , 2n i
3r cicle

LLENGUA  SESSIONES MINUTS PERCENTATGE

Valencià 15 675 49 %

castellà 10 450 33,3%

anglés 5 225 16.6%

Àrees en castellà: castellà, matemàtiques.
Àrees en valencià: valencià, Naturals i socials, religió /valors, Ed. Física, Música
Àrees en anglès: anglès, Plàstica.

3.2 Moment i seqüència d'introducció sistemàtica de la lectoescriptura (en el cas

dels centres d'Educació Infantil i Primària)

MOMENT I SEQÜÈNCIA D'INTRODUCCIÓ SISTEMÀTICA DE LA LECTOESCRIPTURA

PEPLI

Al  mateix  temps que s’estructura el  llenguatge oral  el  món social  ofereix  a  l'alumnat

objectes i situacions on l’escrit està present. L'aprenentatge de la llengua escrita s'ha ser

considerar  a  l'Educació  Infantil  no  com  un  treball  sistemàtic  d'una  sèrie  d'activitats

perceptivomotrius "preparatòries per a...", sinó com un objecte de coneixement on l'infant

realitza tot un esforç intel·lectual en pensar i emprar les estratègies específiques per a

comprendre la naturalesa del sistema.

L’aprenentatge formal de la lectura i l’escriptura es farà en primer lloc en valencià i quan

es  dominen  els  aspectes  bàsics  s’introduirà  en  castellà.  En  fer  l’aprenentatge  de  la

lectoescriptura en valencià en Educació Infantil i primer cicle de Primària aconseguirem

que els alumnes adquirisquen una competència lingüística en valencià que facilitarà la
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transferència d'habilitats lingüístiques per a l’aprenentatge del castellà.

L’aprenentatge formal del llenguatge escrit en anglés s’introduirà a partir del primer nivell

del primer cicle d'Educació Primària.

L’aprenentatge de l'escriptura  i  de  la  lectura es  realitza de manera  interactiva i  s’ha

d’encabir en un marc de construcció de sentit. La funció comunicativa de la llengua, la

comprensió i l’expressió són els eixos essencials sobre els quals s’han de realitzar estos

aprenentatges.

Al  mateix temps que s’estructura el  llenguatge oral,  el  món social  ofereix a l'alumnat

objectes i situacions on l’escrit està present. L'aprenentatge de la llengua escrita s'ha ser

considerar  a  l'Educació  Infantil  no  com  un  treball  sistemàtic  d'una  sèrie  d'activitats

perceptivo-motrius  "preparatòries  per  a...",  sinó  com  un  objecte  de  coneixement  on

l'infant realitza tot un esforç intel·lectual en pensar i emprar les estratègies específiques

per a comprendre la naturalesa del sistema.

L’aprenentatge formal de la lectura i l’escriptura es farà principalment en castellà. Ara bé,

això no vol dir que s’haja d’ajornar la introducció de l’escrit en valencià al primer cicle

d'Educació Primària. Encara que el treball sistemàtic de la lectoescriptura és farà en la

llengua  base  del  programa,  de  la  mateixa  manera  que  passa  en  la  vida  real  dels

alumnes, l’escrit en valencià ha de tindre presència a l’aula. No es tracta, per tant, de fer

lectoescriptura consecutiva,  esperar a dominar el  procés en una llengua per introduir

l’altra,  ni  de  fer  dos  voltes  el  treball  de  sistemàtic,  però  si  fer  una  lectoescriptura

simultània facilitant la transferència d'habilitats lingüístiques d'una llengua a l'altra.

A més a més, si l’alumnat no és valencianoparlant caldrà treballar l’escrit en valencià

amb textos reals, amb activitats significatives, amb un treball previ de l’oral i oferint un

input ric i variat en la L2.

Cal  recordar  que  el  Decret  38/2008  diu:  “En  l’Educació  Infantil  de  la  Comunitat

Valenciana,  l’actuació  educativa  garantirà,  per  mitjà  de  les  mesures  necessàries,  el

procés de desenrotllament del llenguatge escrit en les dos llengües cooficials. S’atorgarà,

en esta etapa, especial protecció i respecte a la recuperació del valencià.”

També cal recordar que, a més a més, l’alumnat cursarà l’àrea de Coneixement del Medi

en  valencià  des  de  primer  curs  de  l’Educació  Primària,  exceptuant  la  zona

castellanoparlant (art. 36 de la Llei d'Ús i Ensenyament del valencià).

L’aprenentatge formal del llenguatge escrit en anglés s’introduirà a partir del primer nivell

del primer cicle d'Educació Primària.
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4. Criteris i procediments previstos per a la implantació i desenrotllament del 

projecte lingüístic de centre

Els programes plurilingües regulats pel Decret 127/2012 de 3 d'agost, (PPEC i PPEV) ja

estàn implantats en tots els curs, a partir del curs 2018/19  aplicarem lo  establert per la

LLEI 4/2018, de 21 de febrer, de la Generalitat,  per la que es regulen i es promou el

plurilingüisme al sistema educatiu valencià. [2018/1773]

Segons aquesta Llei. el calendari d'implantació del programa PEPLI serà la següent:

CURS 2018-2019 Educació Infantil (aula 2 anys i 2n cicle)

Educació Primària: 1r i 2n

CURS 2019-2020 Educació Primària: 3r i 4t 

Educació Primària: 5é i 6é

5. Seguiment i avaluació

Amb caràcter general, i sense perjuí de les funcions pròpies de la Inspecció Educativa, la

conselleria competent, realitzarà un seguiment de les mesures desenrotllades en relació

amb els programes plurilingües. 

6. Assessorament

La Inspecció d'Educació assessorarà la comunitat educativa, supervisarà tot el procés  i

proposarà  mesures  que  contribuïsquen  a  perfeccionar-lo.  Per  a  este  procés  podrà

comptar amb la col·laboració de l'Assessoria d'Àmbit Lingüístic del  Servici de Formació

del Professorat i del Servici d'Ensenyaments en Llengües.
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