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ÚS DE LA LLENGUA CATALANA
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• 24,1 % dels alumnes utilitza la llengua catalana en les 

activitats de grup

• 39,4% utilitza el català per adreçar-se al professorat 

• 36,1 % parla habitualment en català a Catalunya

• 80 % dels catalanoparlants abandonen el català



CONDICIÓ DE LA LLENGUA CATALANA

Llengua vehicular en las activitats 
escolars

Llengua comuna en una 
societat plurilingüe

Llengua passiva
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Xarxa educativa: conjunt d’agents educatius que interactuen en una acció comunitària

ALUMNES

Centres

educatius

Famílies

Entitats

Serveis educatius

Administració 

local

PLANS EDUCATIUS D’ENTORN
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PLANS EDUCATIUS D’ENTORN

Per a l’èxit educatiu 

de tot l’alumnat

Per a  la 

convivència i la 

cohesió
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Continuïtat i coherència entre els diferents àmbits 
educatius d’un territori

Educació

no formal

Educació

formal

Educació

informal

Educació

PLANS EDUCATIUS D’ENTORN



OBJECTIUS GENERALS

1- Contribuir a la millora de les condicions d’escolarització i a l’èxit escolar i 

educatiu.

2- Potenciar l’educació en valors i el compromís cívic dels alumnes en un marc

de convivència.

3- Potenciar la implicació de les famílies en l’educación dels fills i la 

participación en la vida escolar.  

4- Promoure l’educació intercultural i l’ús social de la llengua catalana com a 

element de cohesió social.  

5- Potenciar estils de vida saludable  i fomentar la pràctica regular de l’activitat

físicoesportiva

I un objectiu metodològic

Potenciar el treball i l’aprenentatge en xarxa



ACCIONS PRIORITÀRIES DEL PEE

Ús de la llengua catalana com a llengua vehicular en totes les activitats

Coherència entre 

l’activitat formal i la 

no formal

Contextos reals 

d’ús del català

• Sensibilització dels agents educatiu

• Formació de monitors i voluntaris

• Creació d’espais d’ús de la llengua catalana



ACCIONS PRIORITÀRIES DEL PEE

Planificació d’activitats per a  incentivar l’ús social de la llengua

De la competència 

passiva a l’ús social
Alumnes,  famílies 

comunitat educativa

• Contextos significatius, interessants i

acollidors

• Llengua comuna en una societat plurilingüe



ACCIONS PRIORITÀRIES DEL PEE

Algunos ejemplos



ACCIONS PRIORITÀRIES

 Activitats artístiques: música, dibuix, teatre, audiovisuals, 

dansa, fotografia...

 Activitats esportives

 Ràdio i cinema

 Cultura popular

 Club de lectura

 Torneig de Scrabble

 Aparador d’històries

 Aprenentatge de llengües (classes de català, parelles 

lingüístiques, voluntariat per la llengua, llengües d’origen...)

 Mentoria

 Xarxes socials

Alguns exemples



Moltes gràcies per la vostra atenció!


