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Introducció 

El PLC s’ha d’entendre com un procés de reflexió del tractament de les diverses llengües 
que, a nivells diferents, hi ha en el nostre  centre . El Projecte Lingüístic forma part del 
Projecte Educatiu i ha de tenir present tant el marc legal com la diagnosi de la realitat del 
centre i ha de definir-se en aquests grans temes: el paper de la llengua vehicular, el 
tractament de les llengües curriculars i els aspectes d’organització i de gestió que tinguin 
repercussions lingüístiques. Els principis expressats en el PLC s’han de desenvolupar en 
la resta de documents de gestió del centre i es concreta en PGA 
Cal que el PLC sigui un document de referència per a la vida del centre. 
Aquest projecte lingüístic, inclòs en el Projecte Educatiu de la nostra escola, és un 
instrument d'organització i gestió per mitjà del qual el nostre centre dissenya, a partir de la 
nostra realitat i d'acord amb la normativa vigent, la manera en què plantejarem l'ús, la 
introducció i l'ensenyament de les llengües presents al currículum que actualment són el 
català, el castellà i l'anglès.  
 
CONTEXT NORMATIU 
 
S’ajusta al que estableixen els articles 10, 11, 12 i 16 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, i 
l’article 5, 1.e del Decret 102/2010, de 3 d’agost d’autonomia dels centres educatius. 
També es té en compte els objectius prioritaris que el Departament dicta a les Instruccions 
d’inici de cada curs. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                  PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE 

  4 

 

1. Context sociolingüístic 

1.1. Alumnat 
 
De les dades obtingudes per mitjà d’una enquesta s’observa que l’alumnat 
castellanoparlant ha augmentat, també s’observa un increment d’alumnes amb altres 
llengües. Així doncs podem afirmar que  una bona part dels alumnes de l’Escola Martí 
Poch no tenen com a llengua pròpia el català i que en el seu entorn familiar i extraescolar 
utilitzen de manera espontània el castellà per relacionar-se.  
 
 
 
 

1.2  Entorn 
 

El castellà cada vegada guanya terreny en l’entorn sociolingüístic de l'escola. El català  
s’utilitza per comunicar-se en entorns més concrets com entitats molt arrelades al poble, 
biblioteca pública, casals, activitats extraescolars proposades per l’AMPA etc. També com  
hi conviuen altres llengües com ara: l'àrab, el romanès, el polonès, etc. 
Les llengües d'ús majoritari són el català i el castellà, la resta es redueixen a l'ús familiar. 
El personal d’administració, conserge,  monitores de menjador, cuineres, monitores de 
lleures dominen i parlen les dues llengües oficials a Catalunya.  

 

1.3 Competència lingüística del professorat 

 
La totalitat  de professorat del centre té com a llengua materna el català i utilitza aquesta 
llengua per comunicar-se en l’entorn més proper. Cal tenir en compte que per la seva 
formació el professorat és competent en les dues llengües  oficials que conviuen a 
Catalunya, el català i el castellà.  Es a dir el 100% del professorat  té l’acreditació per 
impartir el català i el castellà. En quan a l’ensenyament de l’anglès el centre disposa 
d’un/a especialista en aquesta llengua amb nivell C1 i formació AICLE, l’escola també 
disposa d’un  lloc estructural de mestra d’infantil amb formació en anglès per poder iniciar 
aquesta llengua en l’etapa infantil. El 18% de la resta del professorat tenen l’acreditació 
per poder donar suport en l’ensenyament d’aquesta llengua. 
En quan en la formació  en centre , el 80% dels mestres han participat durant els cursos 
2015-2016 i 2016-2017 a la formació Araescric dins el PFZ de CRP de la Conca de 
Barberà 

 

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 aprenentatge del centre. La llengua 

 Curs 2009-2010 Curs 2018-2019 

Catalanoparlants: 41,50 % 29,20 % 

Castellanoparlants:  22,80 % 34,80 % 

Ambdues 22,70 % 20,30 % 

Altres: 13,00 % 15,70 % 

file:///I:/EI_EP-obrir/1/1.doc
file:///I:/EI_EP-obrir/2/2_1.doc
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catalana és l’eina de cohesió i integració entre totes les persones del centre i és el vehicle 
d’expressió de les diferents activitats acadèmiques. 
El català és la llengua usada en totes les activitats acadèmiques del centre i és una 
eina de cohesió i integració entre totes les persones del centre. Els alumnes no 
catalanoparlants adopten progressivament el català. A l'escola l’alumnat aprèn la llengua 
castellana com a segona llengua i l’anglès com a 1a llengua estrangera. 
 
Tal com diu el Projecte Educatiu de la nostra escola, el català és la llengua d'ensenyament-
aprenentatge tant en l’etapa d’educació infantil com en l'etapa de primària. L'exposició del 
mestre/a, en les activitats orals, els llibres de text, els recursos materials i didàctics i els 
exercicis de desenvolupament i avaluació de totes les àrees excepte de llengua i literatura 
castellana, i quan s’introdueix la 1a llengua estrangera que en el nostre cas és l’anglesa, són i 
es fan en llengua catalana. Els continguts i estructures lingüístiques comunes es concreten en 
català, formen part d'una única programació i són punts de referència per al castellà. 

 
2.1.2. El català, eina de convivència 

La llengua catalana és la  llengua predominant en els  aprenentatges, es dinamitza l’ús del 
català en tots els àmbits de convivència i de comunicació quotidiana del centre educatiu. 

El català és la llengua d'ús de totes les activitats tant escolars com extraescolars del 
centre. Així mateix ho és també de totes les celebracions i festivitats que es duen a terme 
durant l'any i que tenen relació directa amb l'escola. Les circulars informatives i notes que 
s'envien a les famílies com també la retolació del centre és en llengua catalana. D'aquesta 
manera es propicia l'ús del català com a llengua de comunicació entre tota la comunitat 
educativa. 

 
2.2. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana 
 
2.2.1. Immersió lingüística  

 
En aquells contextos sociolingüístics en què, quan arriba a l’escola, bona part de l’alumnat 
desconeix la llengua del sistema educatiu de Catalunya, s’aplicaran les estratègies del 
programa de la immersió lingüística per tal d’aconseguir que, en acabar l’ensenyament 
obligatori, tot l’alumnat tingui el mateix coneixement tant del català com del castellà. 
L’objectiu del programa d’immersió lingüística és garantir la igualtat d’oportunitats  i per 
tant la cohesió social. 
  

2.2.2. Llengua oral 

 
El centre prioritza el treball de la llengua oral en tots els seus registres. 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. 
El centre treballa en el cursos inicials la variant pròpia del català de la zona (en el cas de 
l’alumnat d’incorporació tardana també s’introdueix en primer lloc la variant de la zona). 
Posteriorment s’introdueix el coneixement de la resta de les variants de la llengua. En 
acabar l’ensenyament obligatori, l’alumnat té un bon coneixement de la variant estàndard 
del català de la zona. 
Un dels nostres objectius primordials és ensenyar als alumnes a comunicar-se, sense 
oblidar aquelles paraules i maneres de dir pròpies del nostre poble i comarca. A la nostra 
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escola hi ha la preocupació per estimular a l'aula situacions en les quals l'alumnat hagi 
d'expressar-se en català procurant evitar el possible excés d'intervencions orals del 
professorat. 
Som conscients que l'ús de la llengua no és solament de l'àrea de llengua catalana sinó 
que es vigila l'ús correcte de l'expressió oral en la resta de les àrees i fora de l'horari 
escolar: menjador, activitats extraescolars... 
 

   2.2.3. Llengua escrita 
 
L’ensenyament de la llengua escrita té com a objectiu aconseguir al final de 
l’ensenyament obligatori formar lectors i escriptors competents. Per aconseguir-ho 
s’apliquen les orientacions que dóna el currículum, es planifiquen activitats de lectura i 
escriptura que tenen en compte les necessitats comunicatives de l’alumnat.  
Es desenvolupa la sensibilitat per la llengua literària escrita,  construint textos de tot tipus i 
els utilitzem com a material de lectura.  
Es vetlla perquè adquireixin i assegurin la retenció de morfemes gramaticals i altres 
paraules que tenen una grafia difícil.  
Treballem per a que descobreixin la idea central d’un tema, perquè sàpiguen treure 
conclusions, perquè aprenguin a elaborar mapes conceptuals que els ajudin a estudiar. 
  
     2.2.4. Relació llengua oral i llengua escrita 

 
Per tal de que l'ensenyament de les habilitats lingüístiques es desenvolupi correctament, 
es promouen activitats en les quals la llengua oral i escrita vagin lligades, es relacionin. Es 
fan activitats de lectura expressiva, obres de teatre, exposicions orals, recitals poètics, 
lectures en veu alta... no solament a les aules on pertany l'alumnat sinó que també hi ha 
una itinerància per la resta d'aules i entitats del poble (ex: residència, Casal…)    
 

                      2.2.5   La llengua en les diverses àrees 
 
L’aprenentatge de la llengua catalana es fa en el marc de l’aprenentatge global curricular, 
per tant implica totes les àrees. 
Tots els professors en som responsables i conscients i l’alumnat al final de la primària 
assoleix el nivell d’expressió i comprensió en català mitjançant metodologies que 
estimulen l’expressió oral i escrita i fent el seguiment de l’avaluació. 
 

2.2.6.  Continuïtat i coherència entre cicles i nivells 
 

Per garantir la funció educativa, l'equip docent del nostre centre disposa d'un espai per a 
poder-se coordinar i consensuar els principis metodològics que marquen el currículum, 
per acordar els usos lingüístics que hem d'utilitzar i el seu ensenyament, per traspassar la 
informació sobre les característiques de l'alumnat i per fixar els valors que volem 
transmetre i treballar.  
Ens reunim periòdicament per cicles i comissions segons s’acorda a la Programació 
General Anual cada curs 
 
                       2.2.7. Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua 
vehicular 
 

Els centres que rebem alumnat nouvingut apliquem estratègies didàctiques i mesures 
organitzatives per tal d’aconseguir que aquest alumnat rebi una acollida al centre i una 
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atenció lingüística de qualitat, de manera que se li faciliti l’accés a la llengua vehicular i 
d’aprenentatge del sistema educatiu de Catalunya en les millors condicions possibles.  Aula 
de suport i plans individualitzats. 
Amb els alumnes d'incorporació tardana amb llengua familiar no catalana es prenen les 
següents actuacions:  

 Es procurarà assignar a l'alumne el nivell segons l'edat o en el nivell anterior si es 
considera oportú. 

 La llengua catalana la introduirem a nivell oral durant el primer any. Però segons el 
rendiment de l'alumne/a, les seves capacitats i el cicle en el qual estigui es treballarà 
també a nivell escrit. 

 Procurarem que pugui emetre i comprendre missatges senzills en català per poder 
comunicar-se amb els companys i mestres i poder resoldre les seves necessitats tant 
dins com fora de l'escola. 

 S'introduirà la llengua catalana sempre en un context proper a ell i tenint en compte que 
tenen un cultura o costums propis. 

 

2.2.7.1 Alumnat que desconeix les dues llengües oficials 
 

El nostre centre quan rep alumnat que desconeix les dues llengües oficials del sistema 
educatiu de Catalunya aplica estratègies didàctiques i mesures organitzatives per tal 
d'aconseguir que rebin una atenció lingüística personalitzada de qualitat, que els permeti 
accedir al currículum ordinari: 

- Reforçar l'autoestima de l'alumnat, que se sentin reconeguts i procurar que no els 
discriminin.  

- Valorar la seva cultura i llengua.  
- Estar amb contacte amb les famílies i procurar que assumeixin la importància de 

l'aprenentatge del català  i castellà per al futur dels seus fills.  
- Adaptar els procediments d'ensenyament-aprenentatge a l'alumnat.  

 
 

2.2.8 Atenció de la diversitat 
 

Seguint el principi d'inclusió social i escolar i d'acord amb el nostre Projecte Educatiu de 
Centre, a l'alumne nouvingut no se li farà cap tracte personal diferenciat ni excloent, 
encara que durant el primer any d'escolarització se li personalitzarà i adequarà la 
programació curricular que li pertoca seguir segons l'edat i les seves competències. 
Aquesta personalització de les activitats, afectarà principalment a l'àrea de llengua i el seu 
treball repercutirà en les altres àrees d'aprenentatge.  
L'alumne nouvingut, des del seu inici al centre, pertanyerà a un grup-classe i tindrà un 
tutor que serà el seu punt de referència en el seu procés escolar.  
El mestre tutor conjuntament amb el mestre de l'aula de suport farà el procés 
d'aprenentatge de l'alumne i també en faran el seguiment familiar i tutorial a través de les 
entrevistes amb els pares o familiars més propers. 
 

2.2.9. Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua 
 

El centre organitza la programació curricular i l'avaluació per potenciar l'ús de les llengües. 
S'organitzen activitats com teatre a l’escola, programa de ràdio a l’escola, participació a la 
ràdio local, certàmens de lectura en veu alta, mostres de lectura a l’escola,  mostra 
literària a l’escola , concurs de rapsodes local, sessions poètico-musicals... que tenen com 
a finalitat la pràctica d’aquestes. 
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Participació en Fòrums, exposicions d’activitats i experiències a companys de l’aula i de 
l’escola. 
 

2.2.10 Avaluació del coneixement de la llengua 

 
L'ús de la llengua inclou la valoració dels processos d'ensenyament-aprenentatge tant 
comunicatius com literaris.  
La didàctica de la llengua i de la literatura van unides i les activitats que s'avaluen són 
complementàries. S'avalua també la gestió del currículum. Es realitza una avaluació per 
trimestre i es fa de manera coordinada entre tot el professorat que intervé en aquell cicle. 
 

2.2.11 Materials didàctics 
 

El centre a l'hora d'escollir els materials didàctics per a l'aprenentatge-ensenyament de la 
llengua catalana en un sentit ampli aplica uns criteris clars i coherents sobre quines han 
de ser les seves funcions, sobre les característiques que han de tenir i es mira si són 
adequats al currículum i si tenen dimensió literària.  
Els materials que s'utilitzen són els llibres de text i de lectures, quaderns d'Ortografia i de 
Comprensió lectora, cd rooms, jocs de llengua, desenvolupament de les TAC, llibres i 
revistes de la biblioteca, DVD’s, materials creats en el PFC pels propis mestres… 
  

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 en el sistema 
educatiu respon al desenvolupament de la societat del coneixement en l'àmbit formatiu. 
Per tant hi ha una relació directa entre el desenvolupament de les TAC i la llengua com a 
vehicle de comunicació i de convivència. 
El centre disposa de material dotat pel propi Departament d’Educació: Galí, El petit 
escriptor, Zona clic, Edu365 … 

 

2.3.2 Usos lingüístics 
 

El professorat de llengua treballa 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·labora des de les 
àrees. Treballen les competències expressives orals en tot el procés educatiu i les 
tipologies textuals de manera consensuada i coordinada. En un model d’educació 
plurilingüe ens proposem ensenyar llengua a través de totes les matèries i ensenyar 
llengües de manera integrada així doncs l’escola ha  fet la proposta metodològica de 
l’enfocament comunicatiu aplicable a diferents situacions d’aprenentatge i això inclou totes 
les àrees des de l’educació física , expressió artística i musical, educació en valors , medi 
natural i social i per suposat les llengües.  Així doncs aquest tractament integral de les 
llengües (TIL) ens porta a ensenyar i aprendre la llengua des de l’ús i a considerar el text 
com una eina de comunicació, a fer una reflexió de la llengua que s’està aprenent i 
comparar-la amb la pròpia o amb altres. Creiem que desvetllar la consciència plurilingüe 
és necessària per transferir habilitats d’una llengua a l’altra. 
L’escola ha fet una selecció i seqüenciació de continguts d’aprenentatges lingüístic propis 
de cada llengua i de cada etapa, amb l’objectiu d’evitar redundàncies innecessàries i de 
focalitzar els trets específics i distintius propis de cada llengua.  
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2.3.3. Diversitat lingüística del centre i de la societat en el currículum 
 

Per formar parlants plurilingües i interculturals cal l'assoliment de la competència plena en 
català, la llengua pròpia de Catalunya, i en castellà com a garantia que l'escola 
proporciona als alumnes la competència que els cal per tenir les mateixes oportunitats; 
també el respecte per la diversitat lingüística i el desig d'aprendre altres llengües i 
d'aprendre de totes les llengües i cultures.  
Pensem que l'educació és per a tothom; perquè tots aprenguem a viure conjuntament en 
societats multiculturals. Si partim de les necessitats, experiències, coneixements i 
interessos de l'alumnat i les aprofitem per fer activitats relacionades amb el currículum, 
afavorim la riquesa de coneixements, la cohesió, la igualtat i el respecte per les altres 
cultures. L’escola aprofita la celebracions de festes tradicionals, dia de la pau, dia de la 
poesia i altres esdeveniments per incloure missatges i textos amb les llengües que 
conviuen a l’escola. Salutacions en diferents idiomes, poemes d’altres cultures llegits amb 
la llengua original per alumnes, dites, refranys, costums etc. 

 
 

2.3.4. Català i llengües d’origen 

 
Ha d'existir una relació directa entre l'aprenentatge de la llengua i l'establiment de vincles 
afectius basats en el reconeixement i valoració de la llengua d’origen de l'alumnat.  
El professional del nostre centre disposa d'informació sobre les diverses llengües familiars 
presents a les nostres aules i es té en compte l'assoliment de les competències comunes 
per a millorar l'aprenentatge de tot l'alumnat.  
Es potencia la igualtat d'oportunitats acadèmiques de tots els alumnes, buscant l'èxit 
escolar de tots i totes, planificant quan cal adaptacions curriculars. 

 

3. La llengua castellana 

 
3.1. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua castellana 

 
3.1.1. Introducció de la llengua castellana 

 

El centre, atesa la composició sociolingüística de l'alumnat, assegura una distribució coherent i 
progressiva del currículum de llengua castellana. 
Quan s'inicia la sistematització de la llengua castellana, els alumnes ja en tenen coneixement 
per tant no s'ha de tractar com una llengua desconeguda ni com a una introducció. És més, la 
llengua castellana l'entenem partint de la competència lingüística que l'alumne ja posseeix. 
Establim criteris que permeten reforçar i no repetir els continguts comuns que s'han programat 
a l'àrea de llengua catalana. També s'evita l'anticipació d'aprenentatges.  
La nostra escola ha acordat que el moment més adequat per iniciar aquesta sistematització és 
a primer de primària i només a nivell oral i progressivament es va incorporant a nivell escrit.  
Hem tingut en compte els factors següents: 

- El grau de competència comunicativa dels alumnes en llengua catalana. 
- Els hàbits d'ús de la llengua catalana i el domini de la lectura i l'escriptura en 

català.  
 

file:///I:/EI_EP-obrir/2/2_2.doc
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3.1.2. Llengua oral 
 

En l'aprenentatge i l'ús de la llengua castellana s'inclouen activitats per a què l'alumnat 
adquireixi habilitats lingüístiques valorant sobretot la competència oral en els primers cursos.  
Treballem amb la varietat estàndard del castellà. La llengua castellana s'introduirà al primer 
curs del cicle inicial a nivell oral i a partir del segon curs a nivell escrit, sense deixar de banda la 
competència oral. 
 

3.1.3. Llengua escrita 
 

Per aconseguir formar lectors i escriptors competents apliquem les orientacions del currículum i 
planifiquem activitats de lectura i escriptura que tinguin en compte les necessitats 
comunicatives i acadèmiques que té l'alumnat. Es fan paral·lelament i molt lligades amb 
l'assignatura de llengua catalana per tal d'aprofitar-ne les estructures comunes i evitar possibles 
repeticions. 
Es remarquen i reforcen els aspectes, les normes, els usos, etc.. que són diferencials i que 
presenten alguna dificultat.  
A partir de la competència lingüística que l'alumne posseeix es facilita l'accés progressiu a la 
llengua escrita de manera que al final de la primària tindrà el domini suficient de la llengua 
castellana. 
 

3.1.4. Activitats d’ús 

 
El nostre centre utilitza la llengua castellana en la projecció dels resultats del treball escolar fora 
de l'aula d'aprenentatge mitjançant suports comunicatius: audiovisuals, lectures, documentals, 
pel·lícules, recursos TAC, cançons i poesies, per tal d'atendre els diferents estils i ritmes 
d'aprenentatge de l'alumnat i per ajudar a adquirir el grau de competència comunicativa en 
llengua castellana i a l'hora enriquir l'expressió oral i escrita. 

 
3.1.5. Castellà a les àrees no lingüístiques 
 

D'acord amb el projecte lingüístic, en les condicions que s'estableixen en l'apartat 4.4 
"impartir continguts d'àrees no lingüístiques en castellà o en una llengua estrangera, o 
alternativament es podran utilitzar aquestes llengües en la realització d'activitats previstes 
en la franja horària de lliure disposició". 
El nostre centre planifica la implantació de blocs de continguts curriculars d'àrees no 
lingüístiques en castellà per tal d'assegurar i obtenir un millor aprenentatge de la llengua 
castellana. 
El nostre objectiu fonamental és que tot l'alumnat assoleixi una sòlida competència 
comunicativa en les dues llengües oficials. 
 

3.1.6. Alumnat nouvingut 
 

El nostre centre posa els mecanismes necessaris per tal que l'alumnat que s'incorpora 
tard al sistema educatiu i que no coneix cap de les dues llengües oficials, les conegui 
ambdues de la mateixa manera en acabar l'ensenyament. Es duen a terme estratègies 
comunicatives que tinguin en compte l'origen cultural i la llengua d'origen (pronunciar bé 
els seus noms, conèixer i utilitzar les comunicacions lingüístiques pròpies de la seva 
llengua, treballar temes que tinguin a veure amb el seu origen, etc..) 
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4. Altres llengües 

  
4.1. Llengües estrangeres 

 
4.1.1. Estratègies generals per a l’assoliment de l’objectiu de l’etapa 
 

L'ensenyament de l'anglès com a llengua estrangera al nostre centre s'inicia als 3 anys. 
Es comença amb una hora setmanal que va augmentant progressivament al llarg dels 
cursos fins acabar a les tres hores setmanals a l'últim curs. Es comença treballant 
bàsicament la llengua oral per anar incorporant, de mica en mica, l'escrita, de manera que 
l'aprenentatge i l'assoliment de la mateixa sigui el més natural possible.  
Durant els nou cursos les habilitats comunicatives es desenvolupen d'una manera 
sistemàtica i integrada i s'utilitza un enfocament centrat en el significat, és a dir, es 
presenta el llenguatge en un context comprensible que els permeti relacionar-lo també 
amb el món exterior.  
 

  4.1.1.1. Metodologia 
 

Els alumnes aprenen a diferents ritmes i tenen preferències i estils d'aprenentatge 
diversos. Per tractar la diversitat que trobem a l'aula, en les sessions de llengua 
estrangera s'usen diferents activitats perquè tots els alumnes assoleixin els objectius.  
Diferents metodologies emprades a l'aula són: 

 Oferir una gran varietat d'activitats per activar les diferents intel·ligències i satisfer les 
preferències d'aprenentatge de cada alumne.  

 Proporcionar diferents tipus de material (visual, auditiu, en paper...) per reforçar i 
ampliar els coneixements.  

 Fomentar un entorn a l'aula en què els alumnes es motivin a cooperar i a treballar 
conjuntament.  

 L'ús de les noves tecnologies (PC's, DVD's, vídeos,...) . 

 Permetre que els alumnes participin en les activitats a diferents nivells segons el seu 
procés d'aprenentatge. 

 Gaudir d’un auxiliar de conversa. (cursos  2014-2015 / 2016-2017 per part  del 
Departament  i   2018-2019 per part de l’AMPA ) 

 

  4.1.1.2. Materials didàctics per a l’aprenentatge 
 

Tots els cursos des de primer fins a sisè tenen llibre d'anglès. Aquests llibres són 
adequats especialment a cada nivell i usem sempre la mateixa editorial per a tota l'escola 
per garantir la continuïtat i coherència dels continguts. Els llibres també incorporen un CD 
de cançons i un CD room per a cada alumne per poder seguir practicant l'anglès a casa i 
aprofundir-lo a l'escola. A més, la mestra disposa de materials complementaris tant per als 
alumnes que els costa arribar als objectius com per aquells que acaben els primers. 
D'aquesta manera es contemplen tots els nivells d’aprenentatge. Des del curs 2015-2016   
es potencia l’activitat  dels llibres viatgers en anglès (travel books) 
 

 
  4.1.1.3. Recursos tecnològics 
 

El centre disposa d’aules amb ordinador i PDI, també hi ha una aula per a l’anglès. Tots 
els alumnes també tenen una hora setmanal del seu horari en què disposen d’un 

file:///I:/EI_EP-obrir/2/2_3.doc
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ordinador per poder escoltar vídeos, DVD's o diferents programes de la xarxa en anglès  
(BBC, edu365, Zona clic..). 
 
 

4.1.1.5. L’ús de la llengua estrangera a l’aula 
 

L'anglès és la llengua d'ús dins de l'aula i la mestra la fa servir sempre. També s'espera 
que els alumnes la facin servir per això es proposen activitats i es donen oportunitats 
perquè així sigui. El centre, a la seva pàgina web,  té vídeos o articles en llengua 
estrangera on s'hi poden trobar diferents produccions orals fetes a l'aula pels alumnes. 
Per afavorir les competències en anglès  es realitza un SEP (suport escolar personalitzat) 
en anglès des del curs 2015-2016. A partir del curs 2018-2019 s’ha iniciat un taller de 
gravació a cicle superior. 
 

4.2. Estratègies d’ampliació de l’oferta de llengües estrangeres 
 

  4.2.1. Avançament de l’aprenentatge de la llengua estrangera 
 

Actualment al nostre centre treballa la llengua estrangera  a l'educació infantil. Sempre de 
forma oral. S’hi realitza un taller internivells i la psicomotricitat en llengua anglesa. 
Sempre que sigui possible, es sol·licita l’ajut d’un auxiliar de conversa en llengua anglesa. 
 

  4.1.2.2. Aprenentatge integrat de continguts i llengua 
estrangera 
 

Es desenvolupa el programa AICLE a educació primària i als cursos de cicle superior es 
realitzen uns temes dins de l’àrea de medi natural  en anglès, sempre amb grups reduïts. 

5. Organització i gestió 

 

5.1. Organització dels usos lingüístics  
 
5.1.1. Llengua del centre 

L’ambientació (rètols, cartelleres, murals als passadissos...) del centre també compta amb 
treballs escrits amb les diferents llengües que es treballen a l’escola, per exemple  anglès i 
castellà. 
 

5.1.2. Documents de centre 
Tots els documents del centre amb els continguts i referents de la llengua catalana es revisen i 
actualitzen periòdicament. Tot el professorat els coneix i es tenen en compte totes les 
actuacions per evitar possibles contradiccions entre els continguts. Són documents que es fan 
conèixer al conjunt de la comunitat educativa i són aprovats pel consell escolar. 
 

5.1.3. Ús no sexista del llenguatge 
El nostre centre educatiu utilitza un llenguatge ni sexista ni androcèntric. Es treballa amb 
l’alumnat perquè pugui superar tota mena d'estereotips i perquè pugui tenir actituds crítiques 
davant dels continguts de risc que denigren les persones per motius de sexe o que l'associen a 
imatges tòpiques que es converteixen en vehicle de desigualtat. 
 

file:///I:/EI_EP-obrir/2/2_4.doc
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5.1.4. Comunicació externa 
El nostre centre utilitza sempre el català tant en les seves actuacions internes (actes, 
comunicats, informes...) com en la relació amb les entitats públiques de Catalunya, institucions i 
amb les empreses que contracta. 
La llengua catalana és present en les comunicacions i notificacions adreçades a persones 
físiques o jurídiques de l'àmbit lingüístic català.  
Només de forma excepcional es faran comunicats bilingües català/llengües d'origen per a les 
famílies nouvingudes durant el període d'acollida al centre i quan es trameten documents a 
altres comunitats. 
 

5.1.5. Llengua de relació amb famílies que no dominen les llengües 
oficials 

Segons l’article 20.2 de la Llei de política lingüística, “l’escola ha de fer del català la seva 
llengua de treball i de projecció interna i externa”. El desconeixement del català per part 
d’algunes famílies no suposa que quedin excloses de les activitats del centre, es procura 
buscar un intèrpret dins els seu cercle d’amistats o a través  del Consell Comarcal. 

 
5.1.6. Educació no formal 

5.1.6.1. Serveis d’educació no formal 
Els adults responsables del servei d'acollida matinal i del menjador escolar s'adrecen a 
l'alumnat en català en qualsevol situació. Es garanteix la coordinació del centre amb les 
persones que duen a terme aquestes activitats. 

 
5.1.6.2. Activitats extraescolars  

El nostre centre segueix els mateixos criteris que s'han establert en el projecte lingüístic 
en l'organització i la realització de les activitats extraescolars. Tots els responsables 
d'aquestes activitats s'adrecen sempre en català a l'alumnat. Es vetlla també perquè la 
comunicació de l'alumnat també sigui en català, llevat de les activitats extraescolars que 
es realitzen en llengua anglesa. 
 

5.1.7. Llengua i entorn 
El nostre centre participa en el pla educatiu d'entorn de la població, d'aquesta manera 
treballem conjuntament amb les administracions públiques i amb les entitats de la vila per 
tal de garantir la continuïtat i la coherència educativa: ús del català, interculturalitat i 
cohesió social.  
Aquesta coherència és la que permet millorar la capacitat educativa de l'entorn, és un 
concepte que uneix participació i educació. 

  
 

5.2. Plurilingüisme al centre educatiu 

 
5.2.1. Actituds lingüístiques 

Segons la Declaració Universal de Drets Lingüístics: "tothom té dret a ser reconegut com 
a membre d'una comunitat lingüística i, si s'estableix en el territori d'una altra, té el dret i el 
deure de mantenir-hi una relació d'integració". Per tant, el nostre centre té en compte la 
diversitat lingüística de l'alumnat i l'aprofita per afavorir l'autoestima, per enriquir els altres 
alumnes i per crear activitats.  
És molt important que l'alumne se senti plenament integrat i implicat en la nostra cultura i 
maneres de fer. Així tindrà una més bona predisposició vers l'aprenentatge de la nostra 
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llengua i la pràctica habitual. Sempre prioritzarem els aspectes comunicatius, sense 
insistir tant en els gramaticals i de continguts. 

 
5.2.2. Mediació lingüística (traducció i facilitació) 

El nostre centre garanteix que totes les activitats administratives i totes les comunicacions 
entre el centre i l'entorn són en llengua catalana. Només s'atendrà a mesures de traducció 
en el període d'acollida de les famílies de l'alumnat nouvingut.  

Entenem que en aquest context de diversitat lingüística el català és la llengua que ens 
uneix a tots i a totes. És una eina d'aproximació i no pas un instrument de confrontació. 

 

5.3. Alumnat nouvingut 
Amb l'alumnat nouvingut utilitzarem sempre el català per fer-ne possible la integració. Per 
dur a terme el procés d'ensenyament tindrem presents els següents principis: 

 El principi d'integració personal, social i cultural 

 El principi d'interculturalitat: respecte per les diferents cultures, creences i maneres de 
fer.  

 Respecte pels diferents ritmes d'aprenentatge tenint en compte les competències 
personals de l'alumne i les seves habilitats per aprendre. 

 Partir d'un estudi inicial fent un diagnòstic inicial de l'alumne que ens arriba nou a 
l'escola per tal d'esbrinar, el més acuradament possible, el nivell que té i així, poder 
establir el nostre pla de treball. 

 Principi d'individualitat, tenint present que no tots els alumnes nouvinguts adquireixen 
un mateix nivell d'aprenentatge de la llengua en un mateix temps. 

 

5.4. Organització dels recursos humans 

 
5.4.1. El pla de formació de centre en temes lingüístics 

En el nostre centre es promouen equips de treball per tal de millorar l'ensenyament de la 
llengua i literatura. Periòdicament es fan cursets sobre temes lingüístics organitzats per 
l'ICE, SEDEC, el CRP... Sovint assistim a xerrades que promou el Centre de Recursos ja 
que és bàsic formar-se tant lingüística com didàcticament. 

 

5.5. Organització de la programació curricular 
 

5.5.1  Coordinació cicles i nivells 

Per tal de que la programació curricular de les àrees de llengües sigui global i respongui a 
les necessitats de l'alumnat, el professorat ens coordinem setmanalment per cicles i 
també entre el professorat dels diversos cicles de forma mensual. En aquest cas el 
coordinador LIC s’encarrega de cohesionar aquesta programació al llarg de totes les 
etapes de primària. També hi ha una coordinació amb l’Institut Joan Amigó. S’organitzen 
trobades i jornades conjuntes alumnes i professorat per realitzar activitats en anglès. 

 
5.5.2 Estructures lingüístiques comunes 

Un bon treball en les estructures lingüístiques comunes ens ajuda a assolir els objectius 
de l'aprenentatge de la llengua catalana i castellana. Com que el català és la llengua 
vehicular d'aprenentatge de l'ensenyament, els continguts i estructures lingüístiques 
comunes els concretem en català i seran el punt de referència de les altres llengües i 
formen part d'una única programació. 
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5.5.3 Coordinació Projectes d’innovació 

El centre participa en projectes d’innovació pel que fa referència a 
l’aprenentatge/ensenyament de les llengües: AICLE,  ERASMUS+ ... 

 

5.6 Biblioteca escolar, Punt Edu. 

Des de sempre hem considerat que la lectura és fonamental en l'educació dels nostres 
alumnes per això des del curs 2005-2006 participem en el Projecte d'Innovació Educativa: 
"LA BIBLIOTECA, un espai obert al món" 

La biblioteca escolar és un espai de coneixement i aprenentatge que vol consolidar i 
impulsar el desenvolupament de totes les àrees i fomentar l'hàbit lector. També és un 
servei i un recurs pel professorat i un espai obert a tota la comunitat educativa. 

És un element clau per promoure i contribuir a la utilització dels diferents recursos 
educatius i facilitar l'adquisició dels coneixements i de les tècniques necessàries per tal 
que els nens aconsegueixin de manera gradual una autonomia en l’aprenentatge, saber 
accedir a l’obtenció d’informació i a gaudir de la lectura. Alhora contribueix a l’adquisició 
de les competències necessàries per al desenvolupament dels continguts curriculars de 
totes les àrees de l’aprenentatge. 

La biblioteca no consta únicament de llibres i revistes, sinó que també utilitza uns altres 
recursos i suports documentals relacionats amb les tecnologies de la informació (TIC) més 
actuals. Tots aquests suports els guarda, els organitza, els valora, els selecciona... i els fa 
arribar als infants, que així milloren la lectura, l'escriptura, l'aprenentatge, la resolució de 
problemes i la seva capacitat d'utilitzar àgilment les tecnologies de la informació i la 
comunicació. 

És un espai d'aprenentatge i gaudi, on es troben recursos per donar resposta a les 
necessitats curriculars. 

 La biblioteca està integrada en el PEC i en la PGA. 

 Està dotada de recursos humans i econòmics. 
o Una mestra responsable. 
o Dotació econòmica del centre 

 Tot el fons documental està classificat amb la CDU i es va catalogant amb el 
programa ePèrgam. 

 
5.6.1 Accés i ús de la informació 

ÚS DE LA BIBLIOTECA 

o Com a centre de recursos documental i multimèdia per a desenvolupar el 
PCC.  

o Pla de lectura del centre i Formació d’usuaris.  
o Servei de préstec intern  ( biblioteca d’aula) 
o Servei d’estudi durant l’hora de menjador 
o Hi ha una normativa que  en regula l’ús 
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5.6.2 Pla de lectura de centre 

El Pla de lectura de l’escola pretén apropar els alumnes al món dels llibres i de la lectura 
d’una manera lúdica i agradable per a ells, produint experiències positives i significatives . 

S’inicia a educació infantil utilitzant el conte com a transmissor de valors culturals i com a 
eina de creixement personal. 

Les sessions que es fan a la biblioteca són un mitjà perquè cada alumne faci el seu 
procés de descoberta de la lectura i del plaer de llegir. Cadascú, al seu ritme, ha d’anar 
trobant el tipus de llibres i d’autors que li agraden, que el fan gaudir i que l’ajuden a 
créixer. Cada alumne juga amb els llibres i la literatura segons la seva capacitat lectora i la 
seva maduració personal, provant diferents lectures i estils, fins que troba allò que 
necessita i que el pot convertir en un apassionat amant dels llibres i de la literatura. El què  
es porta a terme és un suport personalitzat, un procés acompanyat per tal de facilitar la 
cerca i identificació del què pot ser més apropiat per a cada alumne en cada moment, 
fomentant la seva autonomia personal en la identificació de les seves preferències.  

També es trien unes lectures obligatòries, tant en castellà com en català que permeten un 
treball conjunt a l’aula, de l’autor o il·lustrador i  del gènere literari. Dins el pla lector, es 
trien uns autors o il·lustradors que ens ofereixin la possibilitat de visitar la nostra escola i 
així els alumnes poder interactuar i fer realitat el fet de conèixer en persona l’autor de 
l’obra.  

Durant tota la primària els alumnes del centre destinen  30 minuts  de lectura diària  en la 
mateixa franja horària (15:30h a 16h). Les activitats de lectura estan programades i 
reflecteixen el treball en diferents llengües i tipologies textuals. Es tenen en compte les  
diferents vessants de la lectura: llegir per plaer, per obtenir informació, lectura en veu alta 
etc. 

OBJECTIUS: 

1. Afavorir la motivació, la creativitat, el sentit crític i l’esperit de recerca amb l’ajut del 
lliure accés a fonts bibliogràfiques i documentals. 

2. Promocionar la lectura tant en la seva funció d’aprenentatge com lúdica. Implementació 
dels  30 minuts de lectura diària. 

3. Potenciar i afavorir mostres de lectura en veu alta com a mitjà de comunicació i 
expressió. 

4. Proporcionar als alumnes oportunitats de conèixer i interactuar amb autors i  
il·lustradors  d’ obres literàries  llegides. 

5. Aprendre a estimar i a respectar els llibres. 

6. Saber utilitzar i respectar el servei de préstec. 

7. Conèixer els elements identificadors del llibre i responsabilitats: coberta, llom, portada, 
autor/a, il·lustrador/a, editorial, col·lecció, etc. 
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8.Conèixer diferents fonts d’informació: impreses (llibres, revistes, diaris i altres 
documents) i altres fonts (televisió, ràdio, internet, materials multimèdia etc.) 
 

5.7. Projecció del centre 
 

5.7.1. Pàgina web del centre 

El centre disposa d’espais a la xarxa  per a comunicar-se amb tota la comunitat educativa.  

S’hi pot trobar informació sobre l’escola. També hi consten sortides, activitats 
extraescolars, projectes… que es realitzen al llarg del curs.  

El bloc es realitza en llengua catalana, tot i que pot haver-hi escrits en altres llengües si 
corresponen a activitats realitzades en altres llengües curriculars que es desenvolupen al 
centre.  

L’adreça on es pot trobar aquesta informació és: agora.xtec.cat/ceip-marti-poch 

 
5.7.2 Revista 

El centre participa en la revista local El Francolí i la premsa comarcal Nova Conca. 

S’edita una revista de forma molt puntual com és el cas del 50è aniversari de l’escola.   

 

5.7.3 Exposicions 
El centre organitza, a nivell intern exposicions sobre temàtica diversa relacionada amb el 
món de l’educació.  Les exposicions es poden situar a la biblioteca, als passadissos o a 
les mateixes aules.  
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6. Concreció operativa del projecte  

En aquest apartat concretem els objectius que ens marquem com a prioritaris per treballar durant el curs i que, per tant, ens permetran apropar-
nos als principis que hem definit en el PLC i les concrecions anuals d’alguns dels apartats que desenvolupem. 

OBJECTIUS ACTUACIONS RESPONSABLES TEMPORITZACIÓ INDICADORS 
Organitzar 

l'ensenyament/ 
aprenentatge de les 

estructures lingüístiques 
comunes de les llengües. 

Reunions de treball per 
cicle i claustre 

Mestres responsables de 
llengües + Cap d’estudis 

+ Coordinadora LIC 
Anual 

Documents  on es reculli 
la planificació de 
l’ensenyament 

aprenentatge de les 
llengües 

Planificar  el  tipus de 
lectura i textos 

dels 30 minuts de lectura 
diària  

 
Reunions per cicles 

  
 

Tutors i especialistes que 
porten a terme l’activitat 

+ Cap d’estudis 
Anual 

PLEC 
PGA 

Avaluar i/o fer el 
seguiment de 

l’aprenentatge de les 
llengües 

Proves internes i 
externes 

Claustre 
Consell Escolar 

Anual 
Valoració del nombre 

d’alumnes  que 
assoleixen les proves 

Realitzar el SEP de 
llengües fora de l’horari 

escolar 

Realització d’activitats 
que ajudin adquirir les Cb 

Tutors i mestra d’anglès 
+ Cap d’estudis 

Anual 
Nombre d’alumnes 

atesos i valoració dels 
resultats 

Participar i col·laborar en 
el PEE 

Reunions i coordinació 
amb els agents implicats 

Directora 
 + claustre 

Anual 

Nombre d’alumne atesos 
i valoració del grau de 

satisfacció del centre en 
el suport rebut amb els 
alumnes i en l’àmbit de 

dinamització 

Desenvolupar projectes  
que propicien l’ús  de les 

llengües 

Participació en els 
projectes  que s’aprovin a 

la PGA 

Claustre  
Consell Escolar 

Anual 
Valoració del projecte  i 

del grau de satisfacció de 
les activitats realitzades 

file:///I:/EI_EP-obrir/3/3.doc
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DILIGÈNCIA: per fer constar que el  document corresponent al Projecte lingüístic de 

centre  va ser aprovat pel Consell Escolar a finals del curs 2009-2010 d’acord amb la llei 

17/2010, del 3 de juny, de la llengua de signes catalana. Ha estat revisat i actualitzat   

durant el curs 2018-2019,  seguint el model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya 

on l’aprenentatge i l’ús  de de les llengües s’emmarca en un context educatiu multilingüe 

i multicultural.  (Document de la Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament 

octubre de 2018) 

 

 

 

Vist i plau  

 

La secretària                                                                   La directora  

 

 

 

Ernestina Vallverdú  Briansó                                         Ester Anglès Iglesias        
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