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0. Introducció 
  
El PLC és operatiu i s’està adaptant a la realitat sociolingüística, es farà conèixer a tota la 
comunitat educativa  del centre, serveix com a referent per prendre decisions 
organitzatives, pedagògiques i de contractació de serveis i d’activitats, es vetlla pel seu 
compliment. 
L’actual document parteix d’un projecte anterior que s’havia elaborat el curs 2007-08. La 
implantació dels currículums de la LOE, l’arribada continuada d’alumnat nouvingut al llarg 
del curs i els canvis soferts a la societat i al sistema educatiu fan necessària una revisió i 
una adaptació a la nova realitat. 
El PLC ve condicionat i s’emmarca en els objectius explicitats en l’àmbit de les llengües 
del Decret dels nous currículums (143/2007). Així mateix pretén regular que l’ús de la 
llengua en els diferents àmbits d la vida escolar potenciï la no discriminació per raons de 
sexe, raça... 
És una eina per al tractament de les llengües des del punt de vista pedagògic i sociològic. 
 
 
1. Context sociolingüístic 
 
1.1 Alumnat 
 
Els alumnes provenen, majoritàriament dels Ceips La Farga i del Silvestre Santaló. 
La majoria d’alumnes són nouvinguts. Tenim alumnes de 23 nacionalitats, però els grups 
més majoritaris són magrebins i subsaharians. 
Al SI SALVADOR SUNYER hi ha diversitat lingüística: sarahule, berber, mandinga, fula, 
àrab, panjabi, bambara, francès (com a segona llengua), romanès, xinès, rus... 
Degut a la  procedència del nostre alumnat i al lloc on viuen (SALT) la llengua 
catalana no és la seva primera llengua i en les seves relacions informals usen la 
llengua d’origen o bé el castellà, per tant, en el SI SALVADOR SUNYER fer que els 
nostres alumnes adquireixin una bona competència lingüística en català és una 
tasca feixuga. 
La diversitat del nostre alumnat, fruit de les característiques de la  població que acabem 
d’esmentar, fa que el centre s’hagi de dotar de mesures organitzatives curriculars que 
atenguin a tot l’alumnat en plenes garanties per assolir l’èxit en la tasca educativa que 
tenim encomanada i els porti a tenir una competència lingüística que els prepari  per 
integrar-se a la societat  segons els seus interessos, motivacions i capacitats... 
 
1.2 Professorat 
 
Tots els professors del centre, tant els definitius com interins i substituts tenen alguna 
titulació que els acredita vers la seva competència lingüística en llengua catalana. Pel que 
fa a l’ús, el professorat usa la llengua catalana en les seves relacions personals i en la 
seva tasca docent. 
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1.3 Personal d’administració i serveis  ( PAS ) 
 
La secretària i una de les conserges del nostre centre tenen titulacions que acrediten la 
seva competència lingüística en llengua catalana ( nivell C ) l’altre conserge té ( nivell B ). 
També és aquesta la llengua que utilitzen en les seves relacions personals i professionals 
a nivell oral i escrit. Tota la documentació administrativa del centre, tant interna com 
externa, és redactada en català, a excepció d’algun cas puntual de comunicació amb 
famílies d’alumnes que desconeixen la llengua, per aquest motiu es disposa de material 
traduït amb l’objectiu de facilitar la comunicació amb les famílies. 
 
1.4 Associació de mares i pares. ( AMPA) 
 
La nostra associació és molt atípica perquè tenim pares amb dificultats per comprendre i 
expressar-se en català. Des del curs 2007-08 s’ofereix un curs per a mares, a través del 
Taller de mares portat per la TIS, que cada vegada és més exitós quant a participació i 
aprenentatges.  
 
Malgrat tot, les comunicacions és fan en català als pares es fa en català  
 
2. La llengua catalana, llengua vehicular i d'aprenentatge 
  
2.1. La llengua, vehicle de comunicació i de convivència  
 
2.1.1. El català, vehicle de comunicació 
 
El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’ensenyament, i, per tant, 
és la llengua vehicular de les diferents activitats d’ensenyament i d’aprenentatge del 
centre. La llengua catalana és també l’eina de cohesió i integració entre totes les 
persones del centre i és el vehicle d’expressió de les diferents activitats acadèmiques. 
 
2.1.2. El català, eina de convivència 
 
Caldrà vetllar perquè la llengua catalana no quedi limitada a una llengua exclusivament 
d’aprenentatge, per tant, s’haurà de dinamitzar l’ús del català en tots els àmbits de 
convivència i de comunicació quotidiana al centre educatiu. 
El SI SALVADOR SUNYER organitza tallers de famílies dins del Pla Educatiu d’Entorn per 
afavorir la convivència i l’ús de la llengua catalana. 
 
2.2. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana 
 
2.2.1. Llengua oral 
 
El centre prioritza el treball de llengua oral en tots els seus registres. Per al centre el paper 
de la llengua oral és fonamental: cal aprendre a parlar, escoltar i exposar i dialogar per 
aprendre. Un bon domini de l’expressió és bàsic per ser ciutadans i ciutadanes que 
estiguin preparats per saber expressar de forma raonada i coherent les seves opinions. 
Al SI SALVADOR SUNYER es treballa habitualment la llengua oral en tots els cursos i es 
treballen diverses modalitats de textos orals (diàleg, entrevista, conversa, exposició, 
dramatització, argumentació, assemblees...) a les matèries lingüístiques.  
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2.2.2. Llengua escrita 
 
L’ensenyament de la llengua escrita ha de tenir com a objectiu aconseguir al final de 
l’ensenyament obligatori formar lectors i escriptors competencials. 
Per aconseguir aquest objectiu es planifiquen activitats de lectura i escriptura que tinguin 
en compte les necessitats comunicatives i acadèmiques que té l’alumnat en els diversos 
nivells. 
Al SI SALVADOR SUNYER seguim l’enfocament metodològic establert en el Pla de 
Lectura del centre. A més a més, els alumnes de les matèries lingüístiques, realitzen 
unes proves de competència lectora  a principi de curs que repetiran a final de curs 
per valorar-ne el seu progrés. També aquest  curs continuem amb les proves de 
rapidesa lectora als alumnes de primer cicle i aquest curs als de 3rB que són 
alumnes que no tenen assolits els nivells de l’ ESO. Al llarg del curs es fan diferents 
activitats de lectura i comprensió a la classe i a la biblioteca per millorar la competencial i 
per crear l’hàbit d’ús de la biblioteca.  
 
Per millorar les habilitats en llengua escrita alguns alumnes de 2n, 3r i 4t d’ESO participen 
en l’elaboració de la revista del centre mitjançant una optativa. A més de les activitats 
diàries, és clar. 
 
 
 
2.2.3. Relació llengua oral i llengua escrita 
 
En un plantejament integrat de l’ensenyament de les habilitats lingüístiques, la relació que 
s’ha d’establir entre la llengua oral i la llengua escrita ha de ser recíproca. 
Hi ha un plantejament integrat de les quatre habilitats. Aquest plantejament és compartit 
per tot el professorat. Es planifiquen activitats des de totes les àrees en què la interrelació 
de les habilitats és present. El professorat comparteix que les activitats que tenen aquest 
plantejament permeten processar la informació i comunicar-la d’una manera més eficaç. 
 
2.2.4. La llengua en les diverses àrees 
 
El claustre considera que assolir un bon nivell d’expressió i comprensió en català és 
responsabilitat del professorat de totes les àrees i s’actua en conseqüència. 
 
 
2.2.5. Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua vehicular 
 
Existeix un Pla d’Acollida des del curs 2007-2008, on es recullen i se sistematitzen les 
actuacions que s’han de posar en marxa per facilitar la incorporació de l’alumnat 
nouvingut al centre i que s’ha anat revisant en funció de les necessitats. 
S’han establert mecanismes d’avaluació del compliment dels objectius del Pla i per 
actualitzar-lo en funció dels canvis que es puguin produir en el centre. Pel que fa a 
l’aprenentatge inicial de la llengua, existeixen mecanismes de coordinació que permeten 
aplicar metodologies de català com a segona llengua i estratègies per facilitar una 
instrucció comprensible en totes les àrees. 
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Pla  d’ acollida d’alumnat nouvingut  
Passos que se segueixen: 
 

� Sol·licitud de plaça a l’Ajuntament  
� Entrevista al punt d’ acollida municipal Comissió de Matriculació  
� Matriculació i comprovació  de  la documentació entregada  
� Reunió de la CAD:assignació de l’alumne/a al curs, grup i suport (AA, ALF, AI) que 

correspongui. 
� Preparació del grup classe. S’informa al grup del nou alumne. S’estableix qui serà 

l’alumne/a guia Es reserva lloc a l’aula  
� Presentació de l’alumne/a al seu tutor. 
� Rebuda de l’alumne/a el dia i l’hora acordat. 
� L’alumne guia orienta i acompanya l’alumne/a nouvingut a les diferents hores del 

dia. 
� Organització de l’aprenentatge de la llengua catalana segons necessitats 
� Detecció de les NEE. I elaboració del PI per a alumnat amb dictamen de l’EAP si 

escau. 
� Aquest curs continua el Director assumint les tasques de Clic i pot alterar-se l’ordre 

d’ acollida de l’alumne nouvingut; a més aquest any ja és el segon que molts 
alumnes tornen a Catalunya després d’haver estat tres o quatre anys al seu país 
d’origen per estudiar El Corà (assignen l’alumne la coordinadora pedagògica i el 
director segons informació rebuda per EAP i centre anterior) 

 
 
2.2.5.1. Alumnat que desconeix les dues llengües oficials 
 
L’organització general del centre pel curs 2015-16 contempla: dues aules d’ acollida  i una 
aula d’alfabetització. Els tutors d’aquestes aules i la resta de professorat que atén els 
alumnes, els dissenyen el Pla Individual (PI) en totes les àrees, especialment pel que fa a 
les llengües. Els alumnes de 1r i 2n realitzen totes les matèries a l’aula d’acollida. Els 
alumnes de 2n Cicle assisteixen a l’aula d’acollida durant 12 hores setmanals, realitzant 
les matèries de català, castellà, anglès, socials i matemàtiques. S’atenen els alumnes 
d’alfabetització depenent de les seves necessitats i del seu horari, evitant treure’ls de les 
matèries de tutoria, educació física, visual i plàstica i música. 
 
2.2.5.2. Alumnat sud-americà de parla hispana 
 
L’alumnat de parla hispana s’incorpora a l’aula d’acollida sempre que hi ha lloc. En cas 
que no pugui entrar a l’AA se l’atén amb atencions individualitzades. 
 
2.2.6. Atenció de la diversitat 
 
El centre organitza l’atenció de la diversitat d’acord amb les necessitats i ritmes 
d’aprenentatge de l’alumnat. En temes lingüístics ens centrem a reforçar el 
desenvolupament de la llengua oral, l’assoliment de la lectura i l’escriptura. 



PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE                                                                                                                                                     Curs 2014-2015  

Sec. Inst. Salvador Sunyer    

   7 

El centre, amb la col·laboració dels serveis educatius (EAP, ELIC), ha consolidat els 
mecanismes organitzatius, curriculars i pedagògics per atendre la diversitat de l’alumnat. 
Els diferents recursos que el centre utilitza per donar suport a l’aprenentatge són: l’aula 
d’acollida, l’aula d’alfabetització, les atencions individualitzades, els grups flexibles per 
nivells i els desdoblaments de grup. 
 
2.2.7. Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua 
 
El centre organitza la programació curricular i l’avaluació per potenciar l’ús del català. 
També s’organitzen activitats que tenen com a finalitat potenciar aquest ús: enigmes, 
biblioteca, activitats extraescolars, Pla Educatiu d’Entorn, revista del centre, festa 
intercultural. 
 
 
2.2.8. Avaluació del coneixement de la llengua 
 
El centre aplica els tres moments avaluatius: inicial, formatiu i final. Tant a principi com a 
final de curs, a nivell intern, es passa la mateixa prova de competències bàsiques 
en totes les matèries i en tots els cursos per tal d’avaluar el progrés de l’alumnat.  
 
2.2.9. Materials didàctics. 
 
S’apliquen criteris explícits i compartits per a la selecció de materials, entesos com tots 
aquells recursos que poden servir per crear situacions d’aprenentatge i s’apliquen 
propostes didàctiques compartides sobre quin ha de ser el tractament didàctic de la 
dimensió literària al llarg de tota l’etapa. Tenim adequació curricular per tal d’atendre la 
gamma de diversitat que tenim de nivell de primària. Per trimestre hi ha la realització de 
projectes ara també a segon cicle que fomenten l’ús participatiu de la llengua oral en 
català. 
 
 
2.3. El català, llengua vertebradora d’un projecte plurilingüe 
 
2.3.1. Informació multimèdia. 
 
La incorporació de les tecnologies de la informació i de la comunicació al sistema educatiu 
respon al desenvolupament de la societat del coneixement en l’àmbit formatiu. Des 
d’aquest punt de vista, hi ha una relació directa entre el desenvolupament de les TIC i la 
llengua com a vehicle de comunicació i de convivència. 
En la programació curricular de tots els cursos es té en compte l’ús de les TIC com a eina 
habitual en la llengua catalana. 
 
2.3.2. Usos lingüístics 
 
La complexa situació sociolingüística del centre fa que el professorat de llengua treballi 
explícitament els usos lingüístics de l’alumnat, per tal de fer de la llengua catalana la 
llengua d’ús habitual. La resta del professorat hi col·laborarà des de les àrees respectives. 
 
2.3.3. Diversitat lingüística del centre i de la societat en el currículum 
El centre treballa la diversitat lingüística i l’aprofita clarament per formar parlants 
plurilingües i interculturals. Es tracta d’activitats consensuades per tot l’equip docent. 
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2.3.4. Català i llengües d’origen 
La gran diversitat lingüística del centre fa molt difícil que es pugui preveure un treball 
d’interdependència lingüística i un assoliment de competències comunes per millorar 
l’aprenentatge. 
 
 
3. La llengua castellana 
 
3.1. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua castellana 
 
3.1.1. Introducció de la llengua castellana 
Es té en compte la realitat sociolingüística de l’alumnat. 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. 
Tant el català com el castellà són per a l’alumnat una segona o tercera llengua.  
 
3.1.2. Llengua oral 
Al SI SALVADOR SUNYER es treballa habitualment la llengua oral en tots els cursos i es 
treballen diverses modalitats de textos orals (diàleg, entrevista, conversa, exposició, 
dramatització, argumentació, assemblees...) a les matèries lingüístiques. Als cursos de 1r, 
2n i 3r s’imparteix l’optativa de llengua oral, en català i castellà, de dues hores setmanals 
al llarg de tot el curs. 
 
3.1.3. Llengua escrita 
Se segueix l’enfocament metodològic que dóna el currículum. Hi ha un plantejament 
global sobre l’ensenyament de la lectura i l’escriptura que té en compte que és un procés 
complex. Hi ha coordinació amb el professorat de llengua catalana. S’avalua la 
comprensió lectora a principi i a final de curs i es registren els progressos. A tots els 
cursos se’ls facilita una hora setmanal d’accés a la biblioteca. 
 
3.1.4. Activitats d’ús 
La competència oral en castellà de l’alumnat del centre és superior en general, a la 
catalana degut a l’entorn on viuen els nostres alumnes. 
 
3.1.5. Alumnat nouvingut 
En una primera fase s’assegura un nivell bàsic de llengua catalana de l’alumnat 
nouvingut. Posteriorment s’inicia un ensenyament de la llengua castellana que té present 
el que ja sap l’alumnat de llengua catalana i la presència del castellà a la societat. 
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4. Altres llengües 
 
4.1. Llengües estrangeres 
En el nostre centre s’imparteixen dues llengües estrangeres que són: anglès i francès. 
Com a primer idioma s’ofereix l’anglès i com a segon idioma s’ofereix el francès. 
El segon idioma s’ofereix aquest curs com a Optativa i la fem al primer cicle de l’ESO 
Es pretén que l’alumnat en acabar l’etapa pugui assolir les competències bàsiques 
almenys en una llengua estrangera, i preferiblement en dues. La segona llengua 
bàsicament es pretén donar uns coneixements bàsics i fomentar que els alumne d’origen 
àrab si la tenen incorporada no la perdin en el seu ús. 
Intentem fomentar entre l’alumnat el respecte per les altres cultures mitjançant d’interès 
per l’aprenentatge de les llengües estrangeres. Així mateix, fomentem l’ensenyament a 
nivell funcional de la llengua estrangera de cara a possibles aplicacions en el futur, tant en 
els seus estudis posteriors com la seva incorporació al món laboral. 
 
4. 2 Anglès 
4.2.1. Estratègies generals per a l’assoliment de l’objectiu de l’etapa  
  4.2.1.1. Desplegament del currículum 
Per millorar el coneixement de la llengua estrangera, el centre segueix diferents 
estratègies: crea rutines metodològiques, preveu agrupaments de diversa tipologia 
(individual, parelles, grup) i dissenya situacions lingüístiques i comunicatives que ajuden 
l’alumnat. En grups molt nombrosos es desdobla el grup classe una hora a la setmana. 
  4.2.1.2. Metodologia 
El nostre centre tendeix a un enfocament comunicatiu de l’ensenyament de segones 
llengües. El professorat consensua que el desenvolupament competencial implica la 
capacitat d’utilitzar els coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en 
contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents 
sabers, tenint en compte la dimensió social de cada situació. 
  4.2.1.3. Materials didàctics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera 
Periòdicament es revisen els llibres de text digitals i els materials didàctics que es faran 
servir el curs següent segons les necessitats de l’alumnat. Es preveuen materials que 
serveixin per a l’atenció a la diversitat. 
  4.2.1.4. Recursos tecnològics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera 
El centre ha entès que la utilització dels recursos tecnològics permet atendre la diversitat 
de l’alumnat i n’explora noves possibilitats, però de moment falten molts recursos. 
  4.2.1.5. L’ús de la llengua estrangera a l’aula 
Bàsicament només hi ha interaccions a l’aula i rarament s’estimula l’alumnat a l’ús 
progressiu d’aquesta llengua en altres situacions. La projecció dels resultats del treball 
curricular fora de l’aula d’aprenentatge només és el resultat de la iniciativa individual. 
 
4.3 Francès 
4.3.1. Estratègies generals per a l’assoliment de l’objectiu de l’etapa  
  4.3.1.1. Desplegament del currículum 
S’assegura un distribució coherent i progressiva del currículum al llarg de l’etapa amb un 
tractament cíclic dels conceptes, variant els contextos d’ús d’acord amb l’etapa 
madurativa i les necessitats de l’alumnat. S’ofereixen oportunitats d’ús significatiu de la 
llengua estrangera dins de l’aula. 
  4.3.1.2. Metodologia 
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L’alumnat adquireix habilitats lingüístiques, amb especial èmfasi en la competència oral.  
Hi ha un enfocament comunicatiu del francès tenint en compta la dimensió social de cada 
situació. 
  4.3.1.3. Materials didàctics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera 
S’estableixen uns criteris de coherència i continuïtat metodològica per a la tria dels 
materials didàctics i recursos addicionals variats que afavoreixen l’atenció a la diversitat.
  4.3.1.4. Recursos tecnològics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera 
La utilització dels recursos tecnològics permet atendre la diversitat de l’alumnat, cal tendir 
a la millora dels recursos existents. 
  4.3.1.5. L’ús de la llengua estrangera a l’aula 
S’intenta que l’aula de llengua francesa sigui un espai d’immersió en la llengua 
d’aprenentatge.  
 
5. Organització i gestió 
 
5.1. Organització dels usos lingüístics  
 
5.1.1. Llengua del centre 
 
El centre educatiu ha acordat seguir un criteri lingüístic favorable a l’ús del català en els 
rètols, els cartells i la decoració general del centre donant un model d’estil. 
 
5.1.2. Documents de centre 
Tots els documents de centre estan escrits únicament en llengua catalana. 
 
5.1.3. Ús no sexista del llenguatge 
 
En general, en tots els documents del centre es tenen en compte els criteris d’utilització 
d’un llenguatge no sexista ni androcèntric. També es treballa a tutoria i a l’optava de 3r de 
ciutadania. 
 
5.1.4. Comunicació externa. 
 
El centre utilitza la llengua catalana en els documents de comunicació externa. En les 
reunions de tutoria amb els pares es fan en català i si fa falta en castellà. 
 
5.1.5. Llengua de relació amb famílies 
El centre educatiu s’adreça  en català a les famílies de tot l’alumnat, tot i que si cal, i en 
benefici de la bona comunicació s’utilitza el castellà o bé es recorre al servei de traducció 
que ofereix l’ajuntament de Salt. 
 
5.1.6. Educació no formal 
 
5.1.6.1. Activitats extraescolars 
Els responsables de les activitats extraescolars coneixen i fan seves les orientacions i 
propostes del centre pel que fa al català com a llengua d’ús i al tractament de la diversitat 
lingüística. 
 
5.1.6.2. Contractació d’activitats extraescolars a les empreses 
Al centre educatiu, s’ha acordat vetllar perquè en la contractació d’activitats extraescolars, 
les empreses ho facin en català. 
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5.1.7. Llengua i entorn. 
 
El centre participa en el Pla Educatiu d’Entorn de Salt, en el qual s’ha acordat treballar els 
usos lingüístics favorables a la llengua catalana en les diferents actuacions. 
  
5.2. Plurilingüisme al centre educatiu 
 

5.2.1. Actituds lingüístiques 
El centre disposa de programes específics sobre interculturalitat (Projecte MUS-E a 1r 
cicle), resolució de conflictes (Projecte Xiulet, comissió de convivència, serveis a la 
comunitat, mediació amb les famílies), que es treballen a les tutories i amb les famílies. 
 

5.2.2. Mediació lingüística (traducció i facilitació) 
En el centre disposem dels serveis de mediació i traducció que ofereix el Departament 
d’Educació i l’Ajuntament de Salt. 
 
5.3. Alumnat nouvingut 
El centre educatiu ha pres l’acord que tot el professorat s’adreçarà en català a l’alumnat 
nouvingut. El centre garanteix l’atenció individualitzada i té en compte un enfocament 
comunicatiu en l’aprenentatge del català com a segona llengua. 
 
5.4. Organització dels recursos humans 
 
5.4.1. El pla de formació de centre en temes lingüístics 
El centre promou activitats de formació d’acord amb els objectius estratègics i de millora 
de centre. Es recullen les peticions del professorat per tal d’identificar les necessitats de 
formació i poder incorporar noves metodologies i nous mètodes de treball. 
 
5.5. Organització de la programació curricular 
 
5.5.1. Coordinació cicles i nivells 
Hi ha coordinació a tota l’etapa educativa entre totes les llengües curriculars. 
 
5.5.2. Estructures lingüístiques comunes 
El departament de llengües ha reflexionat sobre el tractament de les estructures 
lingüístiques comunes. L’acord del tractament de llengües involucra tots els professors de 
l’àrea de llengua. El centre ha elaborat uns objectius mínims a cada curs comuns per 
català i castellà, tenint com a referència l’aprenentatge de les segones llengües. 
 
  
5.6. Biblioteca escolar 
 
El centre disposa d’una Biblioteca escolar amb un fons de documents suficient per donar 
resposta a les necessitats de formació de la seva comunitat educativa. Pel que fa a les 
activitats de foment de la lectura i accés i ús de la informació, la Biblioteca participa 
activament i treballa conjuntament amb les biblioteques de Salt. Una de les professores 
encarregades de la biblioteca participa en un curts de trobades de tots els centres de la 
població per tal de dinamitzar l’ús d’aquest espai entre els alumnes  i compartir 
experiències 
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5.6.1. Accés i ús de la informació 
Es facilita l’accés a la Biblioteca des de qualsevol àrea per portar-hi a terme activitats que 
afavoreixin l’adquisició d’habilitats i destreses SI Salvador Sunyer que permeten a 
l’alumnat transformar la informació amb coneixement personal. L’alumnat pot fer ús de la 
Biblioteca durant les hores d’esbarjo i a les tardes de dilluns a dijous de 16:00 a 17:30 
5.6.2. Pla de lectura de centre 
El centre està portant a terme el seu PLEC en tota la seva globalitat, amb el català com a 
llengua vehicular i d’aprenentatge i amb la conformitat del Consell Escolar.  
 
Objectius del pla de lectura 
 
Els objectius específics van encaminats a la promoció de: 
 
1. L’aprenentatge de la lectura, entès com una progressió ascendent en l’adquisició de la 
comprensió lectora, com una ampliació de la capacitat de llegir textos cada cop més 
complexos, i com una necessitat de superació i d’esforç en la lectura. Suposa, 
principalment, una lectura intensiva i implica principalment la classe de llengua i de 
literatura. També inclou el procés d’iniciació al món escrit, involucrant directament les 
aules d’acollida i, específicament, l’aula d’alfabetització. 
 
En relació a les habilitats lectores: 
 
1.A-  Assolir les habilitats de decodificació i les estratègies de la lectura, bo i 
desenvolupant la capacitat d’atenció-concentració. 
 
1.B.- Assolir progressivament els quatre nivells de comprensió lectora: 
Literal: comprendre allò que explícitament diu el text. 
De reorganització o síntesi: Elaborar una síntesi o un esquema del text, tot diferenciant les 
idees principals de les secundàries. 
Inferencial o interpretatiu: Treure conclusions mitjançant l’activació de coneixements 
previs. 
Crític o profund: Emetre judicis i opinions pròpies sobre allò que s’ha llegit. 
 
2. L’aprenentatge a través de la lectura, entès com la capacitat de cercar, comprendre i 
assimilar textos amb una finalitat investigadora concreta, com la capacitat de discernir 
críticament la informació vehiculada per textos de diferents tipus i registres, i com a 
aprenentatge de la gestió del coneixement. Suposa una lectura intensiva i extensiva, i 
implica totes les àrees del currículum. 
 
En relació al desenvolupament del coneixement: 
 
2.A.- Utilitzar la lectura com a instrument d’aprenentatge comú a totes les àrees. 
 
2.B.- Elaborar una interpretació comparant i contrastant informació del text. 
 
2.C.- Reflexionar sobre el contingut i la forma del text fent servir coneixements procedents 
d’altres fonts. 
 
3. El gust per llegir, entès com l’adquisició d’un hàbit basat en el gaudi, com a 
descobriment d’unes il·limitades possibilitats d’oci, i com a expressió i formació del gust 
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personal i del desig lector propi. Suposa una lectura en llibertat i implica, principalment, la 
dinamització de la biblioteca. 
 
 
En relació al plaer per la lectura: 
 
3.A.- Despertar la imaginació en els alumnes a través de les històries llegides i explicades.  
 
3.B.- Descobrir les possibilitats que ofereix la lectura com a font de saber i de plaer. 
 
3.C.-  Desenvolupar l’hàbit lector en els alumnes. 
 
4. La formació d’usuaris, entesa com l’adquisició de les eines tècniques i metodològiques 
de les diferents formes d’accés, tant a la lectura com a font d’informació, com a la lectura 
com a font de gaudi. Suposa una formació específica en el si de la biblioteca escolar. 
 
En relació al desenvolupament personal: 
 
4.A.- Respectar els llibres i reconèixer la biblioteca com un espai col·lectiu per a gaudir i 
aprendre. 
 
4.B.- Desenvolupar en els alumnes l’ús autònom i responsable de la biblioteca perquè  
sàpiguen escollir el llibre que més els interessi. 
 
4.C.- Analitzar de forma reflexiva i crítica la pluralitat de valors i coneixements que ens 
transmetent els llibres per aconseguir l’obertura cap a altres cultures. 
 

 
5.7. Projecció del centre 
 
5.7.1. Pàgina web del centre 
La pàgina web és un recurs compartit i usat per tota la comunitat educativa i s’han 
establert els mecanismes per actualitzar-la constantment. Hi ha un criteri clar de l’ús de la 
llengua catalana. El coordinador informàtic vetlla pel bon funcionament d’aquesta pàgina 
web. 
 
 
5.7.2. Revista 
Des del curs 2005-2006 el centre edita la revista MIRA-T’HO on es recullen notícies i 
activitats relacionades amb tota la comunitat edutativa. S’edita digitalment un cop l’any. El 
contingut de la resvista es nodreix de les aportacions de l’alumnat que cursa l’optativa de 
revista escolar al llarg del curs i de les aportacions dels alumnes i professors de les 
activitats que realitzen i que es pengen a la web. 
 
5.7.3. Exposicions 
Esporàdicament s’organitzen exposicions al centre, tant externes com internes, que 
permeten la participació de tota la comunitat educativa. 
 
 


