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PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE (PLC) 

 
 

1. INTRODUCCIÓ 

La normalització lingüística als centres d’educació infantil i primària com a 

objectiu bàsic del nostre sistema educatiu i els canvis que es van produint dins 

la nostra comunitat educativa ens ha generat la necessitat d’elaborar un 

projecte lingüístic més ampli i actualitzat, amb l’objectiu d’aconseguir una plena 

normalització de l’ús de la llengua i la integració a la cultura catalana. 

- El projecte lingüístic és una de les parts fonamentals del Projecte Educatiu 

de Centre. 

- El nostre projecte promou la sensibilització, foment i consolidació de 

l’educació intercultural i de la llengua catalana com aeix vertebrador d’un 

projecte educatiu basat en el plurilingüisme. 

- Garanteix la integració escolar i cohesió social de tot l’alumnat, amb 

independència de la llengua, cultura, condició social i origen promovent la 

igualtat d’oportunitats per tal d’evitar qualsevol tipus de marginació. 

- El centre vetllarà perquè l'escola sigui l'espai on l'alumne adquireixi els 

senyals d'identitat nacionals propis de la nostra personalitat col·lectiva: la 

història, la cultura, el patrimoni, les tradicions i, sobretot, la llengua pròpia 

han de ser-hi presents de manera fonamental per tal de desenvolupar la 

comunicació i l'expressió, el sentiment de pertinença i estimació del país, la 

relació amb l'entorn, l'obertura al món i la iniciació a participar en la societat 

que els envolta. 

- El projecte lingüístic regula l’ús de les llengües en els diferents àmbits del 

centre i com a tal és un instrument que vincula a famílies, alumnat, 

professorat i personal no docent del centre. 
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- El projecte caldrà revisar-lo cada curs per anar-lo adequant a les noves 

necessitats que vagin sorgint derivades de la seva aplicació pràctica i de la 

normativa legal. 
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2. NORMATIVA ON ESFONAMENTA 

El present Projecte Lingüístic s’adequa a la legislació vigent especialment als 

documents següents: 

 
Estatut d’Autonomia de Catalunya. DOGC 38 del dia 31-12-1979. 

Article 3r 

 

La llengua pròpia de Catalunya és el català. 

L’idioma català és l’oficial de Catalunya, així com també ho és el castellà, oficial 

a tot l’Estat Espanyol. 

La Generalitat garantirà l’ús normal i oficial d’ambdós idiomes, prendrà les 

mesures necessàries per tal d’assegurar llur coneixement i crearà les 

condicions que permetin d’arribar a llur igualtat plena quant als drets i deures 

dels ciutadans de Catalunya. 

 
 

Decret 362/1983, de 30 d’agost sobre l’aplicació de la Llei 7/1983 de 

Normalització Lingüística. 

Estableix el marc general que defineix el paper de la llengua catalana en el 

sistema educatiu i la normativa que la desenvolupa estipula uns mínims d’ús, 

tant pel que fa a la docència com a les relacions habituals entre els membres 

de la comunitateducativa. 

 
Decret 142/2007 de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels 

ensenyaments de l’educació primària, on es despleguen els nous currículums. 

Article 4 

La llengua catalana,eix vertebrador del projecte educatiu. 

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, serà utilitzat normalment com 

a llengua vehicular d’ensenyament i aprenentatge i en les activitats internes 

i externes de la comunitat educativa: activitats orals i escrites de l’alumnat i 

del professorat, exposicions del professorat, llibres de text i material 

didàctic, activitats d’aprenentatge i d’avaluació, i comunicacions amb les 

famílies. 
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L’alumnat té dret a rebre l’ensenyament en català en l’educació primària. 

També tenen el dret i el deure de conèixer amb suficiència oral i escrita el 

català i el castellà en finalitzar l’ensenyament obligatori, sigui quina sigui la 

seva llengua habitual en incorporar-se al’ensenyament. 

L’objectiu fonamental del projecte educatiu és aconseguir que tot l’alumnat 

assoleixi una sòlida competència comunicativa en acabar l’educació 

obligatòria, de manera que pugui utilitzar normalment i de manera correcta 

el català i el castellà, i pugui comprendre i emetre missatges orals i escrits 

senzills en una llengua estrangera decidida pel centre. Durant l’educació 

primària es farà un tractament metodològic de les dues llengües oficials, 

tenint en compte el context sociolingüístic, per garantir el coneixement de 

les dues llengües per part de tot l’alumnat, independentment de les 

llengüesfamiliars. 

Tots els centres han d’elaborar, com a part del projecte educatiu, un 

projecte lingüístic propi, que ha de ser autoritzat pel  Departament 

d’Educació, en el qual s’adaptaran els principis generals i la normativa a la 

realitat sociolingüística del’entorn. 

 El projecte lingüístic establirà pautes d’ús de la llengua catalana per a totes 

les persones membres de la comunitat educativa i garantirà que les 

comunicacions del centre siguin en aquesta llengua. Aquestes pautes d’ús 

han de possibilitar, alhora adquirir eines i recursos per a implementar canvis 

per a l’ús d’un llenguatge no sexista ni androcèntric. Tanmateix , quan sigui 

possible amb els mitjans de què disposi el centre, s’arbitraran mesures de 

traducció en una de les llengües d’ús familiar per al període d’acollida de les 

famílies procedents d’altres països. 

El projecte educatiu dels centres preveurà l’acollida personalitzada de 

l’alumnat nouvingut. En el projecte lingüístic es fixaran criteris perquè 

aquest alumnat pugui continuar o iniciar, si s’escau, el procés 

d’aprenentatge de la llengua. 

L’alumnat té dret a no ésser separat en centres ni en grups classe diferents 

per raó de llur llengua habitual. 
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Article 5 

La immersió lingüística 

 

En funció de la realitat sociolingüística de l’alumnat, s’implementaran 

metodologies d’immersió lingüística en llengua catalana amb la finalitat de 

potenciar-ne l’aprenentatge. 

El programa d’immersió en llengua catalana tindrà en compte la llengua de 

l’alumnat i l’ensenyament de la llenguacastellana. 

Els centres que apliquin el programa d’immersió han d’adaptar els horaris a 

les característiques d’aquest programa. En tot cas es tindrà en compte el 

nombre d’hores de les àrees lingüístiques que s’ha d’impartir al llarg 

del’etapa. 

 

 

Ordre EDU/221/2007, de 29 de juny, per la qual s’estableixen els principis 

generals que s’han de tenir en compte per a l’aplicació de l’article 4.4 del 

Decret 142/2007. 

Llei 1/1998, de 7 de gener, de Política Lingüística (DOGC 2553, DE 9-1-1998). 

CAPÍTOL III 

Article20 La llengua del’ensenyament 

1. El català com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de 

l’ensenyament, en tots els nivells i les modalitatseducatives. 

2. Els centres d’ensenyament de qualsevol grau, han de fer en català el 

vehicle d’expressió normal en llurs activitats docents i administratives, 

tant les internes com lesexternes. 

Article21 L’ensenyament nouniversitari 

1. El català s’ha d’utilitzar normalment com a llengua vehicular i 

d’aprenentatge en l’ensenyament nouniversitari. 

2. Els infants tenen dret a rebre el primer ensenyament en llur llengua 

habitual, ja sigui aquesta el català o el castellà. L’administració ha de 

garantir aquest dret i posar els mitjans necessaris per a fer-lo efectiu. Els 

pares o els tutors poden exercir-lo en nom de llurs fills instantque 
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s’apliqui. 

3. L’ensenyament del català i del castellà ha de tenir garantida una 

presència adequada en els plans d’estudi, de manera que tots els 

infants, qualsevol que sigui llur llengua habitual en iniciar l’ensenyament, 

han de poder utilitzar normalment i correctament les dues llengües 

oficials al final de l’educacióobligatòria. 

5. L’alumnat no ha d’ésser separat en centres ni en grups classe diferents 

per raó de la seva llengua habitual. 

8. L’alumnat que s’incorpori tardanament al sistema educatiu de Catalunya 

ha de rebre un suport especial d’ensenyament del català. 

 
 
Article24 El professorat 

1. El professorat dels centres docents de Catalunya de qualsevol nivell de 

l’ensenyament no universitari ha de conèixer les dues llengües oficials i 

ha d’estar en condicions de poder fer-ne ús en la tasca docent. 

 
CAPÍTOL I 
 
Article 11 La capacitació lingüística del personal al servei de les administracions 
deCatalunya 
 

1. El personal al servei de les administracions, les corporacions i les institucions 

públiques de Catalunya ha de tenir un nivell de coneixement adequat i suficient 

de les dues llengües oficials, tant en l’expressió oral com en l’escrita, que el faci 

apte per a desenvolupar les funcions pròpies del seu lloc de treball. 

 
 

Instruccions d’inici de curs 

Resolució de juny, que dóna instruccions d’organització i funcionament dels 

centres docents públics d’educació infantil i primària de Catalunya per al curs 

següent. 
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3. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL CENTRE 

 L’ENTORN DELCENTRE 

El nostre centre es troba ubicat al barri de Sant Pere i Sant Pau, situat a la 

zona Nord de la ciutat de Tarragona. El Centre educatiu és a l’entrada del barri 

envoltat d’edificis de les anomenades primera, segona i tercera promoció. A la 

zona Sud de l’escola hi ha edificis nous i és una zona per on el barri creix i es 

comunica amb l’avinguda dels Països Catalans. A l’Est, tocant a la carretera 

dels Pallaresos, hi ha edificis de nova construcció. 

 
 ELCENTRE 
  

L'Escola Sant Pere i Sant Pau és un centre públic d’educació infantil i primària 

d'una línia de P3 a 2n i dues línies de 3r a 6è,  d’escolarització. Amb una ràtio 

de 22 alumnes per aula. El claustre està format peruna trentena de mestres. Hi 

ha una conserge i una auxiliar administrativa a temps parcial. 

El centre consta de tres edificis: 

- El principal on hi ha direcció, secretaria, les aules de Cicle Mitjà i Cicle 

Superior, la sala d’actes, la biblioteca, el laboratori, una aula d’educació 

especial, l’aula d’idiomes, l’aula de música, l’aula d’informàtica. 

- L’annex on hi ha les aules d’Educació Infantil, Cicle Inicial, una aula 

d’educació especial, aula d'anglès, aula SIEI i una sala de psicomotricitat. 

- Un edifici més petit on hi ha el menjador, el gimnàsi les dependències de l’AMPA. 

El centre compta amb tres pistes de futbol-sala, una pista de bàsquet on hi fan 

l’esbarjo Cicle Mitjà i Superior i de cinc espais delimitats on hi juguen Educació 

Infantil i Cicle Inicial. 
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A més el centre compta amb alguns espais per atenció de grups reduïts. 

L’escola compta amb servei d’acollida matinal, acollida des de les 08:00h, 

activitats extraescolars i servei de menjador gestionats per l’AMPA. 

 
 CARACTERÍSITQUES SOCIOLINGÜÍSTIQUES 

 Les famílies 

La majoria de l'alumnat procedeix de la zona més propera a l'escola: edificis de 

la primera, segona i tercera promoció del barri i en menys nombre de la part 

Sud-oest i Est de nova construcció. També hi ha alumnat procedent d' 

urbanitzacions properes al barri. El nivell econòmic i social de la zona antiga és 

baix, sobretot la zona dels edificis de la primera promoció. La majoria dels quals 

són a preus assequibles per a famílies en procés d’establiment a la nostra 

ciutat, moltes d'elles són nouvingudes d’altres centres urbans, comunitats i 

països. El nivell de les famílies de la segona i tercera promoció i dels edificis 

nous és mitjà. 

Al barri s'observa un predomini de la llengua castellana, tot i que hi ha molta 

població nascuda a Tarragona, però que manté la llengua de procedència dels 

seus avantpassats més propers, com a llengua d'ús social i familiar. 

El percentatge de famílies que empren el català com a llengua familiar és d'un 

14%. 

Els últims anys el barri està rebent onades migratòries procedents de diferents 

zones geogràfiques, principalment d' Amèrica del Sud, del Nord D'Àfrica i 

d'Europa de l'Est. 
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 L' alumnat 

Els/les alumnes del centre en un percentatge força alt desconeix la llengua 

catalana en començar l'escolaritat, per la qual cosa el centre aplica el programa 

d'immersió lingüística en forma de SEP (Suport Escolar Personalitzat) 

lingüístics, i Suports Lingüístics externs (Ministerio de Educación y Ciencia). 

A mesura que avança en la seva escolarització l'alumnat va coneixent i 

utilitzant la llengua catalana a l'aula com a llengua acadèmica, però no com a 

llengua d'ús social i de tracte amb els/les companys/es. L'alumnat de parla 

catalana també empra el castellà com a llengua de relació a l'hora d'esbarjo. 

L'alumnat nouvingut va augmentant cada curs i ja representa una part 

considerable de la població escolar.  

 

 L'equip docent 

La totalitat del professorat té la capacitació i el coneixement de la llengua 

catalana i l'empra normalment en el tracte amb l'alumnat i en les seves tasques 

acadèmiques. En les relacions amb les famílies, als passadissos entre 

companys/es i en reunions formals i informals n'hi ha que utilitzen el castellà. 

 

 L'AMPA 

Les mares i pares de L'AMPA empren normalment el castellà. Els cartells que 

pengen al despatx són en català, però les circulars informatives són bilingües. 

Tota la documentació oficial es fa en català. 
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 El PAS 

Normalment utilitzen el català en el tracte amb el professorat i l'alumnat. Amb el 

tracte amb pares, mares i membres de l'AMPA s'adapten a la llengua dels/de 

les interlocutors/es. 

Els/les monitors/es de menjador i d'activitats extraescolars fan servir tant el 

català com el castellà en el tracte amb els nens i les nenes.  

 

4. PRINCIPIS DEL PLC 

 ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 El tractament de la llengua catalana com a llengua 

vehicular i d’aprenentatge 

- El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua vehicular i 

d’aprenentatge del centre tant en la comunicació oral com escrita, interna i 

externa. 

- El nostre centre educatiu ha de garantir el ple coneixement de la llengua 

catalana, com a principi bàsic d’arrelament i element de cohesió per una 

educació oberta al món i plurilingüe. 

- El centre ha de tenir cura de la qualitat de la llengua vehicular, i el 

professorat en serà el transmissor del model d'ús per a l'alumnat perquè 

aquest en tingui un referent clar i sòlid. 

- Així mateix, es vetllarà perquè, des de totes les àrees, l'alumnat adquireixi 

un repertori de lèxic ampli i variat que tingui en compte els diversos camps 

semàntics de l'entorn pròxim. 
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- El centre vetllarà perquè en acabar l'educació primària l'alumnat conegui i 

utilitzi correctament i apropiadament la llengua catalana, tant oralment com 

per escrit, emprant-la normalment com a llengua vehicular i d'aprenentatge. 

- El centre aplicarà des de l’entrada de l’alumnat a Educació Infantil el 

procediment de la immersió lingüística, que comporta la priorització de la 

llengua parlada i d’ús exclusiu del català per part deltutor/a. 

- L’aprenentatge de totes les àrees de l’educació infantil serà en català. 

- L’aprenentatge de la lectura i l'escriptura en llengua catalana, atès que és 

aquesta la que s'utilitzarà, normalment, com a llengua vehicular 

id'aprenentatge. 

- Totes les àrees d’educació primària es faran en català, tret de les àrees de 

llengua castellana i de llenguaanglesa. 

- El centre vetllarà per l'ús habitual de la llengua catalana, com a llengua 

vehicular i d'aprenentatge, en els recursos materials i didàctics del centre ( 

llibres, jocs, audiovisuals, programari,etc.). També s’ofereix material a les 

aules en les diferents llengües maternes de l’alumnat, per tal d’afavorir un 

clima de respecte i acolliment envers les famílies estrangeres. 

- A les àrees o assignatures que s'imparteixen en llengua catalana s'emprarà 

aquesta en totes les activitats orals i escrites: l'exposició del professor, el 

material didàctic o llibres de text, els exercicis dels alumnes i els 

d'avaluació. 

- El català i el castellà conformen una única àrea. 

- Les estructures comunes de la llengua es faran en català, ja que és la 

llengua base, vehicular i d'aprenentatge del centre. 

- En el PCC es desenvoluparan criteris i estratègies per fer un seguiment de 

l’ensenyament de les dues llengües que cal que siguin impartides pel mateix 

docent. 



PROJECTE  LINGÜÍSTIC DE CENTRE  2018 

ESCOLA SANT PERE I SANT PAU 

12 

 

 

 

 
 El procés d'enseyament-aprenentatge de la llengua 

castellana 

  

- Els infants de parvulari i cicle inicial, els pares, mares o tutors dels quals 

sol·liciten que els seus fills o filles rebin l'ensenyament en llengua 

castellana, seran escolaritzats en aquesta llengua mitjançant atenció 

individualitzada. Els mestres del cicle s'organitzaran per a donar aquesta 

atenció de manera que es faci compatible la pertinença al grup classe amb 

l'especialitat dels seus aprenentatges. 

- El centre vetllarà perquè l'alumnat de l'ensenyament primari conegui la 

llengua castellana a nivell oral i escrit, de manera que puguin utilitzar-la 

apropiadament com a font d'informació i vehicle d'expressió. 

- La llengua castellana s'introduirà a partir del primer trimestre del primer curs 

de cicle inicial a nivell oral i a partir del segon trimestre ja es treballarà 

sistemàticament de forma oral iescrita. 
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 Les diferents opcions en relació a les llengües 

estrangeres 

- El centre opta per l'anglès com a llengua estrangera. 

- El centre disposa de professorat amb l'especialitat, la titulació i els 

coneixements adients per impartir aquesta llengua. 

- El centre iniciarà l'aprenentatge de l'anglès a partir del primer trimestre de 

primer curs del cicle inicial de l'educació primària. 

- El centre iniciarà l'aprenentatge de l'anglès potenciant les competències 

orals, tant receptives com productives, de l'alumnat, i posant l'èmfasi en 

l'aspecte comunicatiu de la  llengua. 

- Les activitats a cicle inicial seran curtes i variades, atenent les 

característiques del'alumnat. 

- L'ensenyament-aprenentatge de l'anglès a cicle inicial ha de contribuir al 

desenvolupament integral de l'alumne tant en l'aspecte cognitiu com en el 

psicomotor, afectiu i social. És cabdal, per tant, que hi hagi un estret lligam 

entre la metodologia emprada en l'aprenentatge de la llengua estrangera i el 

de qualsevol altra matèria, especialment les lingüístiques. 

- L'aprenentatge de l'anglès ha de reforçar els objectius i l'aprenentatge 

propis del cicle. 

- A partir de cicle mitjà s'introduirà sistemàticament la llengua escrita. 

- El centre vetllarà perquè l'alumne comprengui i expressi missatges senzills, 

tant orals com escrits, dins d'un context. 

- A partir del curs 2018/19, la materia de plàstica s'impartirà en anglès. En 

funció del nivell (1r a 6è) i l' evolució dels alumnes, es farà parcial o 

totalment en llengua anglesa. 



PROJECTE  LINGÜÍSTIC DE CENTRE  2018 

ESCOLA SANT PERE I SANT PAU 

14 

 

 

 

 

  

Llengües complementàries procedents de la nova immigració 

  

- El centre és un espai de convivència, amb capacitat per generar noves 

complicitats i de sumar tot allò que tenen de positiu totes les cultures. On 

l’alumnat d’origen estranger pugui construïr una nova identitat compartida i no 

excloent que, en cap moment, impliqui la renúncia al bagatge lingüístic i cultural 

decadascú. 

 

- El centre fa un ús simbòlic de les llengües de la nova immigració i s’utilitzen per 

treballar la dimensió plurilingüe i intercultural del currículum. 
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 Els criteris generals per a les adequacions del procés 

d'ensenyament aprenentatge de les llengües a la realitat 

sociolingüística del centre globalment i individual 

  

- El centre vetllarà perquè en el moment d'ingrés d'alumnat amb llengua 

familiar diferent de la catalana, aquest se senti acollit, establint estratègies 

que li facilitin una ràpida comunicació en llengua catalana per tal d'afavorir 

la seva participació activa en la dinàmica de l'escola. 

- L'alumnat que s'incorpori tardanament al sistema educatiu de Catalunya i el 

que tingui dificultats lingüístiques específiques, rebrà un suport especial i 

addicional d'ensenyament del català. El centre garantirà l'aprenentatge de la 

llengua catalana i vetllarà perquè aquests alumnes n'adquireixin, al més 

aviat possible, el nivell llindar. 

- L'escola disposa d'unes hores d'atenció personalitzada d'acollida per a 

donar suport a l'aprenentatge de la llengua catalana als nens i nenes 

nouvinguts/des. El centre ha elaborat un Pla de Treball d’Atenció a la 

Diversitat on es recullen les mesures a seguir en funció de les necessitats 

educatives individuals o grupals de l’alumnat: agrupaments flexibles, 

desdoblaments, AEE, reforços, intervenció del’EAP,... 
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 DISTRIBUCIÓ HORÀRIA SETMANAL DE LESLLENGÜES 

  
 

 
 

CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR 

Llengües 6,30h 6,30h 6,30h 

Anglès 
1r 2n 3r 4t 5è 6è 
2h 2h 2h 3,5h 3,5

h 
3,5h 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 DISTRIBUCIÓ DEL TEMPS CURRICULAR DE LESLLENGÜES 
 

 
 C.I. C.M. C.S. 

Llengua 

 

catalana 

 

2 

 

 

2,5 

 

2 

 
 

2,5 

 

2 

 

 

2,5 

2 2 2 

Llengua 
 

castellana 

 

2 

 

 

2,5 

 

2 

 

 

2,5 

 

2 

 

 

2,5 

2 2 2 

Llengua 

 
estrangera 

 

3 

 

3    (3r) 

3,5 (4t) 

 

3,5 
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CICLE INICIAL 

  
 Expressió escrita: 1r -2n 

 Animació lectora: 1r -2n 

 Comprensió lectora: 1r -2n 

 

 
CICLE MITJÀ 

  
 Animació lectora ( teatre ):4t 

 Millorem la comprensió lectora: 3r -4t 

 Expresión escrita: 3r -4t 

 
 

 
CICLE SUPERIOR 

  

 
 Animació lectora ( teatre ):6è 

 Comprensió lectora: 5è -6è 

 Biblioteca: 5è -6è 
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 ÀMBIT DE GOVERNINSTITUCIONAL 

  

 El tractament de la llengua catalana com a llengua 

vehicular i d'aprenentatge 

  

- El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de 

l'ensenyament en tots els nivells i les modalitats educatius. 

- El centre educatiu farà del català el vehicle d'expressió normal en llurs 

activitats docents i administratives, tant les internes com les externes. 

- La/el director/a del centre vetllarà perquè la llengua catalana sigui el vehicle 

d'expressió normal en les reunions del claustre i del consell escolar. 

- Es tindrà una cura especial en què les relacions entre el professorat i la 

resta de personal del centre siguin encatalà. 

- La llengua catalana serà el vehicle d'expressió normal en totes les reunions 

i actes de la comunitat educativa. 

- El centre vetllarà perquè totes aquelles activitats pedagògiques que es 

realitzin fora del centre es duguin a terme en llengua catalana. 

- El centre incrementarà la seva participació en totes les activitats 

organitzades per les entitats locals que tinguin com a objectiu fomentar l'ús 

de la llengua i la integració a la cultura catalana. 
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           Biblioteca escolar 
  

El centre té una biblioteca escolar amb un volum de documents suficient per 

donar resposta a les necessitats d’informació de la seva comunitat educativa. 

Pel que fa a la llengua la majoria de documents estan escrits en català,però 

també s’hatingut en compte incorporar documents escrits en les altres llengües 

del currículum. 

- La biblioteca elabora una planificació anual que reflecteix les activitats de 

foment de la lectura, accés de l’ús de la informació i totes les activitats que 

s’hi fan i s’hi impulsen ( els padrins i padrines de lectura, concursos...) que 

s’inclou dins del Pla Anual del Centre. Les activitats treballen la 

competència informacional de forma integrada en les activitats del 

currículum. Les activitats estan dissenyades per afavorir l’adquisició 

d’habilitats i destreses que permetin al seu alumnat transformar la 

informació en coneixementpersonal. 

- La biblioteca té elaborada la programació d’accés i ús de la informació per 

al Cicle Superior, Cicle Mitjà i Cicle Inicial. Des de la biblioteca s’impulsen 

diferents activitats d’animació a la  lectura. 

- La biblioteca del centre participa activament i treballa conjuntament amb la 

biblioteca pública del barri i, sovint, demana en préstec, llibres a la 

Biblioteca Pública de Tarragona. 
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 Projecció delcentre 
  

- El centre té una pàgina web que li permet la comunicació amb tota la 

comunitat educativa. Es té clar el paper del català com a llengua vehicular i , 

per tant, de referència del  

- centre. 

- El centre fa exposicions dels treballs de l’alumnat, exposicions de llibres a 

la biblioteca... Esporàdicament s’organitzen exposicions segons les ofertes que 

arriben alcentre. 

 

 

 Els criteris generals per a les adequacions del procés 

d’ensenyament aprenentatge de les llengües a la realitat 

sociolingüística del centre globalment i individual 

- El centre difondrà entre la comunitat educativa les ofertes institucionals que 

fomentin l'ampliació de coneixements sobre la cultura catalana i la situació 

del català en relació amb altres llengües presents en el centre i el context on 

està ubicat. 

- El centre demanarà a l'AMPA l'ús de la llengua catalana en les activitats 

internes i externes d'acord amb el PLC.  

- El centre ha elaborat un pla d'acollida i d'integració (tant lingüístic com 

social) per tal d’aconseguir, amb una utilització adequada dels recursos, una 

escolarització que garanteixi el seguiment normal del currículum per part de 

l'alumnat  denacionalitat estrangera i la seva autonomia progressiva dins de 

l'àmbit escolar i social. El Pla recull el conjunt de les actuacions que el 

centre posarà en marxa per a l'atenció d'aquest alumnat, i aquestes 

segueixen les directrius marcades en el PEC i, específicament les marcades 

en el Projecte Lingüístic pel que fa a les actuacions lligades a l'ensenyament 

i l'ús de lallengua. 

- El centre té previstes mesures de traducció en el període d’acollida de les 

famílies de l’alumnat nouvingut especialment en les reunions inicials i en les  

entrevistes personals. 
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 ÀMBIT HUMÀ I DE SERVEIS 

  

 El tractament de la llengua catalana com a llengua 

vehicular i d'aprenentatge 

  

- El centre escolar farà del català el vehicle d'expressió normal en llurs 

activitats docents i administratives, tant les internes com les externes. 

- El centre utilitzarà, normalment, la llengua catalana com a llengua de 

comunicació oral i escrita entre tot el professorat, el personal no docent i 

l'alumnat dins i fora de l'àmbit curricular. 

- El professorat del centre ha de conèixer les dues llengües oficials i ha 

d'estar-ne en condicions de poder fer-ne ús en la tasca docent. 

- El professorat tindrà cura de la qualitat de la llengua emprada (tant dins com 

fora dels espais curriculars) per tal de ser-ne model d'ús per a la resta de la 

comunitat educativa. 

- El centre vetllarà perquè tot el personal del centre ( professorat, PAS i 

personal contractat) tingui competència lingüística en català, segons la 

tasca que desenvolupa. L'AMPA també tindrà en compte aquest criteri a 

l'hora de contractar personal de suport. 

  

  

  

 

  

 

 Els criteris generals per a les adequacions del procés 

d'ensenyament-aprenentatge de les llengües a la realitat 

sociolingüística del centre globalment iindividual 

  

- En l'assignació del professorat als diferents cicles, grups i àrees es tindran 

en compte les següents orientacions:donar prioritat a l'especialització del 
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mestre, en el marc de les necessitats del centre, la continuïtat del 

professorat al llarg del cicle, l'atenció a  la diversitat i a les característiques 

dels diferents  grups d'alumnes i les exigències específiques del projecte 

curricular. 

- Es prioritzarà el suport a classes de català per als alumnes amb dificultats 

de comprensió i expressió especialment per als que s'acaben d'incorporar al 

sistema educatiu deCatalunya. 

 

 

 

 ÀMBITADMINISTRATIU 

  

 El tractament de la llengua catalana com a llengua 

vehicular id'aprenentatge 

  

- El centre farà del català el vehicle d'expressió normal en llurs activitats 

administratives. 

- Les actuacions administratives del règim intern del centre: actes, 

comunicats diversos, horaris, rètols indicatius de dependències, etc., es 

redactaran normalment en llengua catalana. El català serà emprat en totes 

les actuacions administratives del centre: arxius, qualificacions, informes 

interns i comunicacions. 

- Les actuacions administratives es faran en català. Els casos que ho 

requereixin en castellà, se’ls hi adjuntarà la traducció corresponent. 

- Els avisos al públic que s'hagin d'inserir al tauler d'anuncis del centre es 

faran normalment en llengua catalana. 

- Es vetllarà per la utilització habitual d'un llenguatge no sexista en les 

comunicacions internes i externes del centre. 
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5. OBJECTIUS DEMILLORA 

 

 Objectius de millora en l'àmbitpedagògic 

  
 

 

REALITAT DEL CENTRE 
 

OBJECTIU 
TERMINI 

CURT MIG LLARG 

L’alumnat no utilitza el 

català en les seves 

relacions. 

Cercar estratègies per 

augmentar la relació entre 

els nens i les nenes en 

català. 

 
X 

 
X 

 
X 

L’expressió oral adequant- 

se a la situació 

comunicativa i al receptor 

amb ordre i claredat, 

avaluat a les competències 

bàsiques. 

Treballar la producció oral 

de forma sistemàtica a tots 

els nivells. 

 
X 

 
X 

 
X 

Hi ha una gran part de 

l’alumnat que no sempre 

s’adreça en català al 

professorat. 

Aconseguir una interacció 

amb l’alumnat i impulsar-lo 

a expressar-se encatalà 

amb una actitud positiva. 

 
X 

 
X 

 
X 
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 Objectius de millora en l'àmbit de govern institucional 
 
 

REALITAT DEL CENTRE 
 

OBJECTIU 
TERMINI  

CURT MIG LLARG 

 
El vehicle d’expressió i 

 
Procurar mantenir la llengua 

   

comunicació amb les 

famílies  no  és  sempre en 

catalana en les reunions de 

pares i mares. 
X 

català a les reunions.   

 

El vehicle d’expressió  i 

comunicació  amb les 

 

Procurar mantenir la llengua 

catalana malgrat la llengua 

 
X 

 
X 

 

famílies no és sempre en que utilitzi els/les   

català a les entrevistes. interlocutors/es, sobretot en   

 presència d’alumnes.   

 

Hi ha una part del 

professorat que no sempre 

 

Vetllar perquè el català sigui 

el vehicle d’expressió i de 

 
X 

  

parla en català a les comunicació.  

reunions.   

 

Hi ha pocs pares i mares 

que s’expressin en català. 

 

Fomentar la participació de 

les famílies en cursos de 

 
X 

 
X 

 
X 

 llengua i cultura catalana    

 organitzats per diverses    

 entitats (Centre Cívic,    

 AMPA,...)    
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 Objectius de millora en l'àmbit humà i deserveis 
 
 

REALITAT DEL CENTRE 
 

OBJECTIU 
TERMINI 

CURT MIG LLARG 

Hi ha alguns/es monitors/es     

de menjador i d’activitats Demanar a l’AMPA que quan  

extraescolars que contracti el personal tingui en X 

s’adrecen en castellà a compte la seva competència  

l’alumnat. lingüística en català.  

 
Hi ha una part del 

 
Vetllar perquè el català sigui 

   

professorat que no sempre el vehicle d’expressió i de  

parla en català a les comunicació dins de l’àmbit X 

reunions informals, escolar.  

passadissos, pati...   

 
No tot el personal que 

 
Fomentar l’ús del catalàcom 

   

intervé al centre és a llengua de relació entre   

conscient de l’ús de la els/les mestres, personal de X X 

llengua catalana com a servei i altres persones que   

llengua vehicular i de intervenen dins la comunitat   

cohesió social. educativa.   

 

L’escola no disposa de 

lectors/es nadiusd’anglès 

 

Sol·licitar lectors/es d’anglès 

a les institucions pertinents. 

 
X 

 
X 

 
X 

per tal de reforçar     

l’expressió oral.     
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3. DIFUSIÓ DELPLC 

 

El Consell Escolar vetllarà perquè les famílies del centre coneguin els principis 

del PLC. 

La direcció del centre vetllarà perquè els professors i les professores del centre 

coneguin i comparteixin els principis del PLC. La direcció del centre vetllarà 

perquè cada una de les persones que tenen contacte amb el centre conegui i 

comparteixi els principis del PLC. 

 
4. AVALUACIÓ 

 

El projecte lingüístic de centre és un document dinàmic i per això s’ha 

d’actualitzar cada curs adaptant-se a les circumstàncies noves, ja que la 

situació del centre no és estable i va variant cada curs. És per això que s’entén 

la seva avaluació com una eina que ha d’ajudar a constatar, modificar i regular 

les actuacions que s’hi duguin a terme. L’acció avaluadora es basarà en 

l’anàlisi dels continguts i objectius del PLC, grau d’assoliment, dificultats, nous 

objectius... 

En finalitzar el curs escolar s’avaluarà la consecució dels objectius fixats al PLC 

i els resultats obtinguts es lliuraran a la direcció del centre per tal de ser 

inclosos en la memòria general del centre. 

Aquesta actuació proporcionarà una informació rellevant del procés per 

plantejar les actuacions lingüístiques que s’hauran d’ incloure en la programació 

general del col·legi del curs següent, alhora que ajudarà a decidir els terminis i 

les persones responsables d’executar i avaluar les actuacions 


