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PLC
PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE

DADES DEL CENTRE
Codi:
46005375

Nom del centre:
MEDITERRANI

Règim:
PUBLIC

Localitat:
MELIANA

Província:
VALENCIA

ZVP:
✓

ZCP:
Programes que aplica:

AVAN 1 (INFANTIL
PPEV: 1 (PRIMÀRIA)

Data d'aprovació Consell Escolar:
08-03-2017

Telèfon:
962566980

Correu electrònic:
46005375@gva.es

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

✓ ✓
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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.

CRONOGRAMA EDUCACIÓ INFANTIL

CRONOGRAMA EDUCACIÓ INFANTIL 

NIVELL VALENCIÀ ANGLÉS

3 anys Enfocament  globalitzat  en  valencià  en  tots  els
àmbits d'aprenentatge.

0

4 anys Enfocament  globalitzat  en  valencià  en  tots  els
àmbits d'aprenentatge.

2

5 anys Enfocament  globalitzat  en  valencià  en  tots  els
àmbits d'aprenentatge.

2

El tractament de la lectura i l'escriptura serà en valencià.

El castellà seguint la metodologia d’Immersió s’ajorna fins a Primària.

L’àrea d’anglés  la introduirem a partir de 4 anys a nivell oral i a nivell
escrit a partir de 1r  de Primària.
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CRONOGRAMA EDUCACIÓ PRIMÀRIA.

CRONOGRAMA EDUCACIÓ PRIMÀRIA

VALENCIÀ CASTELLÀ ANGLÈS

1r ÀREA DE VALENCIÀ
MATEMÀTIQUES
SOCIALS,
NATURALS,
ED. PLÀSTICA,
ED. MUSICAL

ÀREA DE CASTELLÀ
RELIGIÓ / VALORS 

ÀREA D’ANGLÈS
ED. FÍSICA

2n ÀREA DE VALENCIÀ
MATEMÀTIQUES
SOCIALS,
NATURALS,
ED. PLÀSTICA,
ED. MUSICAL

ÀREA DE CASTELLÀ
RELIGIÓ / VALORS 

ÀREA D’ANGLÈS
ED. FÍSICA

3r ÀREA DE VALENCIÀ
MATEMÀTIQUES
SOCIALS,
NATURALS,
ED. PLÀSTICA,
ED. MUSICAL

ÀREA DE CASTELLÀ
RELIGIÓ / VALORS 

ÀREA D’ANGLÈS
COMP.
COMUNICATIVA
ED. FÍSICA

4t ÀREA DE VALENCIÀ
MATEMÀTIQUES
SOCIALS,
NATURALS,
ED. PLÀSTICA,
ED. MUSICAL

ÀREA DE CASTELLÀ
RELIGIÓ / VALORS 

ÀREA D’ANGLÈS
COMP.
COMUNICATIVA
ED. FÍSICA

5é ÀREA DE VALENCIÀ
MATEMÀTIQUES
SOCIALS,
NATURALS,
ED. PLÀSTICA,
ED. MUSICAL
CULTURA VALENCIANA

ÀREA DE CASTELLÀ
RELIGIÓ / VALORS 

ÀREA D’ANGLÈS
COMP.
COMUNICATIVA
ED. FÍSICA

6é ÀREA DE VALENCIÀ
MATEMÀTIQUES
SOCIALS,
NATURALS,
ED. PLÀSTICA,
ED. MUSICAL

ÀREA DE CASTELLÀ
RELIGIÓ / VALORS 

ÀREA D’ANGLÈS
COMP.
COMUNICATIVA
ED. FÍSICA
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PRESÈNCIA I ÚS DEL VALENCIÀ EN ELS ÀMBITS ADMINISTRATIU, DE
GESTIÓ, DE PLANIFICACIÓ PEDAGÒGICA I SOCIAL I D'INTERRELACIÓ
AMB L'ENTORN.

En  aquest  apartat  es  reunixen  les  decisions  resultants  del  procés  de
reflexió  dut  a  terme tant  en  l'equip  directiu  com en  els  diferents  cicles.  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: 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.

ÚS I PRESÈNCIA DEL VALENCIÀ. OBJECTIUS

ÀMBIT OBJECTIUS

OBJECTIU GENERAL Orientar les actuacions per a fer del valencià l’eina de 
cohesió i integració entre totes les persones del centre. 

OBJECTIU GENERAL Dinamitzar l’ús del valencià en tots els àmbits de 
convivència i de comunicació quotidiana al centre 
educatiu.

OBJECTIU GENERAL Fer del centre un referent d’ús del valencià en els 
àmbits administratiu, de gestió i planificació educativa i
d’interacció amb l’entorn. 

1-Àmbit administratiu Utilitzar el valencià oralment i per escrit en tot allò 
relacionat amb l'administració educativa i el propi 
centre.
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2. Àmbit de gestió i 
planificació 
pedagògica.

Utilitzar el valencià com a llenguia vehicular en 
l'elaboració dels projectes neducatius, programaccions, 
documents de seguiment i control dels alumnes i en 
totes les àrees execpte la de castellà.

3. Àmbit d'interrelació 
amb l'entorn 
sociofamiliar del 
centre.

Utilitzar el valencià en tot tipus de relació amb les 
famílies, comunicacions orals i escrites: documents 
acadèmics, fulls informatius, etc.

3. Àmbit d'interrelació 
amb l'entorn 
sociofamiliar del 
centre.

Fomentar actituds de respecte envers totes les llengües 
i els seus parlants.

ÚS I PRESÈNCIA DEL VALENCIÀ. ACTUACIONS

ÀMBIT ACTUACIÓ ASSOLIT RESPONSABLE

1-Àmbit 
administratiu

Comunicacions orals en 
valencià.

✓ Tot el claustre

1-Àmbit 
administratiu

Correspondència en valencià. ✓ Tot el claustre

1-Àmbit 
administratiu

Ús normal i habitual del 
valencià en la documentació 
interna del centre

✓ Tot el claustre

1-Àmbit 
administratiu

Ús normal i habitual del 
valencià en la documentació 
oficial del centre

✓ Tot el claustre

1-Àmbit 
administratiu

Ús del valencià en el fulls 
informatius de l'escola.

✓ Tot el claustre

2. Àmbit de 
gestió i 
planificació 
pedagògica.

Ús normal i habitual del 
valencià en els instruments de 
gestió i de règim de 
funcionament del centre: PEC, 
PGA, Memòries, 
Programacions,etc

✓ Tot el claustre

2. Àmbit de 
gestió i 
planificació 
pedagògica.

Ús normalitzat del valencià en 
les reunions del Claustre, del 
Consell Escolar, de cicles i 
intercicles, Comissió de 
Coordinació Pedagògica, Equip
Directiu, etc

✓ Tot el claustre
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2. Àmbit de 
gestió i 
planificació 
pedagògica.

Ús del valencià en tots els 
materials didàctics, llibres, 
murals, cartells, etc.

✓ Tot el claustre

2. Àmbit de 
gestió i 
planificació 
pedagògica.

Ús normal i habitual del 
valencià en els instruments de 
seguiments i avaluació de 
l'alumnat: informes, butlletins 
de notes, expedients 
acadèmics, actes d'avaluació, 
etc.

✓ Tot el claustre

3. Àmbit 
d'interrelació 
amb l'entorn 
sociofamiliar 
del centre.

Ús del valencià en les 
comunicacions escrites: fulls 
informatius, circulars, 
convocatòries, escrits, 
cartes,etc.

✓ Tot el claustre

3. Àmbit 
d'interrelació 
amb l'entorn 
sociofamiliar 
del centre.

Ús del valencià en tota la 
documentació acadèmica.

✓ Tot el claustre

3. Àmbit 
d'interrelació 
amb l'entorn 
sociofamiliar 
del centre.

Ús del valencià en totes les 
comunicacions orals: 
reunions, entrevistes, atenció 
al públic, etc.

✓ Tot el claustre
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CALENDARI D'IMPLANTACIÓ DEL PROGRAMA PLURILINGÜE 
DINÀMIC

Amb la trajectòria del nostre centre en la introducció del valencià a l’escola
des  de  1986,  ens  considerem  capacitats  per  poder  implantar  el  Programa
Plurilingüe Dinàmic nivell Avançat 1 

Educació Infantil per al curs 2017-2018.

Curs 2018-2019 a 1r i 2n de Primària.

Curs 2019-2020 a 3r i 4t de Primària.

Curs 2020-2021 a 5é i 6é de Primària.
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