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0.Introducció 

El projecte Lingüístic de Centre és un document que tots els centres públics 

i privats sostinguts amb fons públic han d’elaborar com a part del seu 

projecte educatiu. D’acord amb la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, 

el projecte lingüístic ha d’emmarcar el tractament de les llengües al centre i 

ha d’incloure els aspectes relatius a l’ensenyament de les llengües, entre les 

quals hi ha d’haver a) El tractament del català com a llengua i 

d’aprenentatge, b) El procés d’ensenyament i aprenentatge del castellà, c) 

Les diverses opcions amb relació a les llengües estrangeres, d) Els criteris 

generals per a les adequacions del procés d’ensenyament de les llengües, 

tant globalment com individualment, a la realitat sociolingüística del centre, 

i, e) La continuïtat i la coherència educatives, pel que fa als usos lingüístics, 

en els serveis escolars i en les activitats organitzades per les associacions 

de mares i pares d’alumnes.  

 

1.Anàlisi del context 

1.1  Dades sociolingüístiques (dades del centre, Idescat i dades 

municipals) 

L’escola Josep Barceló i Matas es troba al nord-est de Palafrugell, poble 

situat a l’espai central de la façana litoral de la comarca del Baix Empordà. 

El centre està en el barri conegut com a Mas Mascort. 

És un sector de cases petites, on es concentra part de la població que va 

arribar els anys 70 de la resta de l’estat espanyol. No hi viuen gaires 

famílies amb mainada per a escolaritzar, i les poques existents, opten per a 

portar-los a altres escoles del municipi, especialment concertades, pel fet 

que tenim molta immigració. 

Fa molts anys que arrosseguem aquesta etiqueta i això, costa molt de 

canviar.  
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Una part considerable de les nostres famílies tenen un nivell socio-cultural 

mig–baix (sense l’espai després de mig). El col�lectiu més important és el 

magrebí, procedents majoritàriament del Rif, zona amb un alt índex 

d’analfabetisme. Desconeixen el català i amb prou feines el castellà, moltes 

vegades és el mateix alumne, un veí o veïna que fa d’ interlocutor entre 

família i escola. 

La precarietat laboral i les diferències culturals queden reflectides en: 

● Accés a P3 sense haver estat escolaritzats anteriorment, la qual cosa 

fa que no tinguin assolits ni l’idioma, ni els hàbits, ni les normes de 

convivència. 

● Tenen dificultats  en el pagament del material socialitzat d’aula, de la 

quota de l’AMPA, de  les sortides, les excursions i/o colònies. 

● Hi ha poca participació en les activitats extraescolars programades 

per l’AMPA (10%). 

● Una part considerable de famílies no s’impliquen en el procés 

d’aprenentatge dels seus fills i filles. 

● No tots assisteixen a les entrevistes amb els tutors, ni a les reunions 

d’aula ni a les activitats que s’organitzen dins del recinte escolar o al 

poble. 

● Algunes vegades, es creen situacions conflictives entre famílies, fora i 

dins de l’escola, que reverteixen negativament en la imatge del 

centre. En aquests casos els pares volen que des de direcció 

solucionin el problema i si no, demanen canvi de grup i fins i tot 

d’escola. 
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Altres dades significatives: 

¨    Dels 340 alumnes 139 presenten necessitats econòmiques 

desfavorides. 

¨    De les 260 famílies,73 són ateses per serveis socials, 

representa un 20,62%. 

¨    15 alumnes tenen dictamen, representa 4,2%. 

¨    30 alumnes assisteixen a teràpies externes 8,4%. 

¨    16 alumnes tenen un PI, representa un 4,5%. 

¨    Al llarg d’aquests dos últims cursos, 52 alumnes han estat 

valorats per l’EAP, representa un 14,6%. Aquesta llista va 

augmentant gradualment. 

L’absentisme per vacances, és un altre tema a tenir en compte. Un 

número significatiu d’alumnes no comencen al setembre (estan de vacances 

al Marroc), aquesta situació es torna a repetir al llarg del segon trimestre. 
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1.2 Bagatge lingüístic de l’alumnat i les seves individuals vinculades 

als seus resultats acadèmics 

La nacionalitat majoritària dels alumnes és la marroquina, seguida molt de 

lluny pels alumnes romanesos i hispanoamericans. També tenim d’altres 

països d’Europa i d'Àsia, però és un percentatge molt reduït. Les llengües 

habituals per ells són la materna i el castellà. Els resultats acadèmics del 

curs 18-19 en les tres àrees lingüístiques són els següents: 

%aprovats per 

àrea 

català castellà Anglès 

1r 78,94% 88,33% 78,94% 

2n 74,17% 74,17% 80,25% 

3r 64,33% 79,74% 84,38% 

4t 88,88% 91,11% 91,11% 

5è 70% 70% 65,71% 

6è 65,85% 63,41% 58,53% 
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Les competències bàsiques: 

Llengua Catalana: Els resultats s’enfilen, altra vegada, per sobre de la 

mitja catalana, arribem al sostre del llindar mitjà alt. S’ha de ressaltar que 

s’ha millorat, en comparació a l’any passat, en l’expressió escrita. S’ha 

augmentat a un percentatge més elevat al grup mitjà-alt i alt. 

Llengua Castellana:  Ens situem en lo general al llindar mitjà-baix, per 

sota de Catalunya però per sobre dels centres d’alta complexitat com 

nosaltres. S’ha d’esmentar que la prova d’aquest any ha desorientat força 

als alumnes. 

Llengua anglesa:  Els resultats ens segueixen situant per sota de la mitja 

catalana i una mica per sota dels centres de la nostra complexitat, reforcem 

que els resultats generals han sigut satisfactoris. A diferència de l’any 

passat el percentatge general es situa ara en la meitat alta i baixa. Els 

extrems han disminuït, sobretot en els percentatges de nivell baix. 
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En quant a les proves diagnòstiques de 2n: 
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1.3 Competència lingüística del professorat (acreditacions de 

coneixements de llengües) 

-acreditacions lingüístiques, AICLE, CLIC  

Al centre hi ha quatre docents que tenen acreditats aquestes acreditacions i 

dos docents que estan en procés de formació.  

-formació i acreditació lingüística del professorat 

El claustre ha participat en programes d’innovació pedagògica Impuls de la 

lectura. 

Una part del claustre ha participat en el programa de formació Araescric. 

 

1.4 Places docents amb perfils professional (nombre i tipologia de 

les places amb perfils) 

-perfils de llengua (perfils de lectura i biblioteca,perfil d’immersió lingüístic) 

A l’escola comptem amb sis docents que tenen el perfil de lectura i 

immersió i quatre docents que disposen del perfil d’immersió lingüístic. 

 

2. Oferta de les llengües estrangeres 

El projecte lingüístic explicita l’ús de la llengua catalana com a llengua 

vehicular i d’aprenentatge a emprar normalment en les activitats internes i 

externes de la comunitat educativa. Garanteix l’adquisició de la plena 

competència lingüística de les llengües oficials catalana i castellana i, 

l’aprenentatge de la llengua anglesa, al llarg de l’educació infantil i primària.  

És per aquest motiu i d’acord amb l’entorn social en el que es troba situada 

l’escola que ha centrat els seus ensenyaments en les dues llengües oficials 

que marca el currículum i ha reforçat l’aprenentatge de la primera llengua 

estrangera, en el nostre cas, la llengua anglesa. 
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Així doncs, a l’escola s’oferta l’aprenentatge de: 

- la llengua catalana 

- la llengua castellana 

- la llengua anglesa 

L’escola forma part del programa LACM on s’ofereixen classes de llengua 

àrab amb un professor nadiu. Les classes no es realitzen al centre sinó que 

es porten a terme al Local Social de la Sauleda i a la Biblioteca Municipal de 

Palafrugell, conjuntament amb alumnes d’altres centres educatius.  

 

3. Objectius en relació amb l’aprenentatge i l’ús de les llengües 

Tenint en compte els objectius prioritaris del sistema educatiu, el projecte 

lingüístic del centre té els següents objectius generals: 

● Proporcionar a l’alumnat una competència plurilingüe i 

intercultural que garanteixi, en acabar l’educació obligatòria, un 

bon domini de les llengües oficials, català i castellà, i un grau de 

competència suficient en una o dues llengües addicionals, i la 

capacitat de conviure en una societat multilingüe i multicultural. 

● Reforçar el paper de la llengua catalana com a llengua de 

referència del sistema educatiu i potenciar-ne l’ús per part de 

l’alumnat. 

● Capacitar els alumnes per utilitzat totes les llengües del seu 

repertori individual per al gaudi i la creació estètica, per a l’anàlisi 

crítica i l’acció social a través del llenguatge, i per actuar de 

manera ètica i responsable en qüestions d’importància local o 

global. 

● Desenvolupar en l’alumnat la capacitat d’utilitzar la seva 

competència plurilingüe per processar informació vehiculada en 
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diferents llengües amb l’objectiu de construir coneixement nou. 

● Fer presents les llengües i cultures dels alumnes d’origen 

estranger, afavorir-ne el reconeixement, destacar-ne el valor 

cultural i promoure’n la integració educativa. 

● Despertar en els alumnes la curiositat per altres llengües i 

cultures, proporcionant-los coneixements sobre com són i com 

funcionen i afavorir la seva autonomia per aprendre-les al llarg de 

la seva vida. 

 

4. Criteris metodològics i organitzatius en relació a l’aprenentatge 

de les llengües  

-Disseny i implementació d’un Pla de Lectura de Centre 

Justificació dels 30 minuts de lectura a tots els nivells del centre 

Tal com diu el currículum i donat el baix resultat en els exercicis que 

comportaven una comprensió lectora a les proves diagnòstiques i  a les 

competències bàsiques, veiem la necessitat de gestionar millor les estones 

dedicades a lectura i sistematitzar-ho  al centre. 

La lectura és un factor fonamental per al desenvolupament de les CB i, 

juntament amb altres processos intel�lectuals com son escriure, parlar i 

escoltar, faciliten el desenvolupament personal i l’adquisició dels 

aprenentatges. Per aquest motiu i perquè considerem que la lectura és 

cabdal en l’educació dels infants, possibilita l’accés al coneixement i és font 

de plaer i emocions, iniciem el Pla de lectura de centre. 

També perquè constatem la necessitat de tenir un document de centre que 

defineixi els objectius i estratègies que, com  equip docent  i amb la 

implicació de tota la comunitat educativa, ens proposem a curt i a llarg 

termini, per tal que el nostre alumnat assoleixi una bona competència 
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lectora. 

 

- Normativa referent al temps de lectura als centres 

 

- (LLEI ORGÀNICA 2/2006, de 3 de maig, d’educació («BOE» 106, 

de 4-5-2006.) 

TÍTOL PRELIMINAR CAPÍTOL I) 

Principis i fins de l’educació 

A fi de fomentar l’hàbit de la lectura, s’hi ha de dedicar un temps diari. 

 

- DECRET 142/2007 de 26 de juny, pel qual s’estableix 

l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària. Capítol 

I. Disposicions de caràcter general.  

 

-Objectius dels 30’ de lectura al centre 

• Proporcionar a tots els nens i nenes les competències que els 

permetin assegurar el seu desenvolupament personal i social. 

• Promocionar la lectura com a factor fonamental per al 

desenvolupament de les competències bàsiques en l’alumnat. 

• Facilitar i proporcionar als infants, i demés comunitat educativa, 

experiències i entorns de lectura per assegurar l’aprenentatge 

significatiu.   

• Desenvolupar, a través de la lectura, la capacitat d’utilitzar els 

coneixements i habilitats de manera transversal i interactiva.  

• Formar lectors plurilingües i interculturals capaços de llegir i 

comprendre textos en llengua catalana, castellana i anglesa.  

• Fomentar la cultura literària a partir del coneixement d’obres 

literàries de referència. 

• Configurar actituds positives en vers la lectura i els llibres.  

• Crear vincles afectius entre els lectors i les lectures que es llegeixen. 

• Escoltar amb interès els mestre i els companys quan llegeixen en veu 

alta. 
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• Desenvolupar el gust per la lectura en els nostres alumnes. 

 

-Distribució dels 30 min de lectura  

A infantil, no faríem els 30 minuts de lectura, ja que és massa per a ells. El 

temps aproximat seria d’uns 15-20 minuts.  

Durant  dos  dies a la setmana (seguits), la mestra explicaria un conte una 

mica llarg, de tal manera que el deixaria a mitges i continuaria el següent 

dia. En aquesta franja podríem variar el registre (contes, làmines, pissarra, 

canvi de tutor, alumne més gran...). Un altre dia de la setmana, explicaria 

el conte l’especialista de música o d’educació física, aprofitant que el tutor 

lliure i que tenen especialitat amb el grup.  I els altres 2 dies, faríem lectura 

lliure. Es proposa fer un llistat de contes, per tal de no repetir-ne cap. 

 

A cicle inicial, proposem que es realitzin tres sessions que comencin amb 

15 min de lectura autònoma seguits de 15 min d’estratègies triades pel 

mestre, en funció del què s’estigui treballant. Proposem un dia setmanal 

fixe on només es treballi el modelatge seguint les estratègies següents: al 

primer trimestre els quatre mestres adjudicats als grups de cicle inicial 

farem el modelatge i el parlar de la lectura, tot canviant d’aula cada 

setmana (d’aquesta manera els alumnes tindran quatre models de lectura 

diferents); al segon trimestre, dos alumnes de 4rt baixarien setmanalment 

a fer el modelatge a les aules de 2n i 2 alumnes de tercer a les aules de 1r; 

per últim, al tercer trimestre, els mateixos alumnes de l’aula faran el 

modelatge a partir de lectures preparades.  Finalment, un últim dia 

setmanal on només es treballi la lectura autònoma.  

*En funció de les estratègies que anem aprenent a mesura que avança el 

curs que el claustre està realitzant, es pot modificar la proposta anterior. 

 

A cicle mitjà, no es dedicarà la mateixa estona de lectura ni modelatge a 

3r que a 4t. A 3r es dedicarà 15 minuts i a 4t 10 minuts per a realitzar-lo. 

Es realitzaran dos sessions de modelatge a la setmana, una per part de la 
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mestra (o cd) i una altra de l’alumne (prèviament se l’haurà preparat). El 

mateix dia, la resta de l’horari es dedicarà a lectura autònoma.  

També es farà Una sessió de lectura col�lectiva (30 minuts); una sessió a 

fer un debat sobre alguna notícia... que es cregui interessant i una altra 

sessió es dedicaria a fer lectura autònoma (3r: 15 minuts i 4t: 20 minuts). 

A continuació es faran les recomanacions de llibres que els alumnes han 

llegit i han cregut interessant o per part de la mestra. Un cop al mes, en 

comptes de fer lectura col�lectiva es durà a terme el club de lectura.  

 

A cicle superior, es faran 3 sessions fixes a la setmana de 10 minuts de 

lectura amb modelatge i 20 minuts de lectura individual. 

Lectura en veu alta. Cada setmana es dedicarà una sessió perquè un 

alumne voluntàriament trií un fragment que li agradi, el llegeixi davant la 

classe i raoni perquè l’ha triat. 

Padrins de lectura: un dia a la setmana 2 o 3 alumnes de cada curs aniran a 

buscar als seus fillols per llegir-los alguna lectura. En època de bon temps, 

es pot canviar l’espai i gaudir del pati. 

 

Proposta d’horari dels 30 min de lectura al centre.  

La nostra escola ha arribat a l’acord de fer de 8’30 a 9 a tots els cicles. 

Durant aquest període de temps, els alumnes estaran a la seva classe 

llegint amb el mestre que tinguin assignat. 

- Reforç del paper de la biblioteca escolar 

El Pla de Biblioteca sorgeix a partir de l’elaboració del projecte per a la 

biblioteca escolar Punt Edu. Un cop la biblioteca va estar organitzada amb la 

renovació de mobiliari, l’esporga del fons bibliogràfic, la nova retolació de 

prestatges i la catalogació a partir de l’epergam, es van iniciar les hores de 

lectura dins la biblioteca per a treballar l’hàbit lector dels alumnes.  

En aquest Pla es recullen les activitats que es fan a la biblioteca escolar i la 

seva organització. Es mostren les activitats més generals per a educació 

infantil i per a la primària. Les activitats concretes queden reflectides en la 
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programació de les sessions setmanals.  

Per a dur a terme el Pla de Biblioteca es manté informats als pares i es 

compta amb el suport de tots els mestres del claustre. Tota la feina que 

s’ha dut a terme fins ara ha estat possible gràcies a una comissió de 

biblioteca formada per un mestre de cada cicle.  

L’hàbit lector i la lectura no es treballen només des de la biblioteca escolar, 

sinó també i, sobretot, a les aules, on es disposa de la biblioteca d’aula.  

La nostra biblioteca té dos espais diferenciats: el dels llibres d’imaginació i 

el dels llibres de coneixements. Els d’imaginació tenen un gomet de color 

segons les edats dels lectors: La part central està ocupada per les taules i 

cadires que s’agrupen, o es separen, en funció del grup i l’activitat. Pels 

alumnes d’infantil es deixa l’espai central lliure i es posa una catifa tipus 

puzle per poder seure al terra. En els armaris més baixos hi ha els còmics, 

revistes i llibres d’infantil i cicle inicial, per tal que hi puguin arribar. Els més 

alts tenen els llibres de cicle mig i superior i tots els de consulta i 

coneixements. Els prestatges estan ben retolats informant del què hi ha.  

Es mantenen dos racons: 

RACÓ DE NOVETATS: On s’exposen els llibres nous. Aquests es poden 

agafar i llegir però no demanar en préstec fins que vagin al prestatge 

corresponent.  

RACÓ TEMÀTIC: On es fa una petita exposició de llibres, revistes i altres 

materials entorn a un tema: la tardor, el Nadal, les plantes,...  

Hi ha un faristol que mostra el LLIBRE RECOMANAT, aquest canvia cada 

mes.  
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-El centre utilitza les TIC com a eina d'aprenentatge de les llengües 

que s’ofereixen.   

 
En el nostre PLA TAC apareixen a nivell curricular aquests objectius: 

 

- Afavorir el treball transversal entre les diferents àrees (curriculars 

fent ús d'eines  TAC. 

 

- Assegurar l'existència de material TAC a les diferents àrees que 

s'adapti a les necessitats específiques de l'alumnat. 

 

- Incloure als criteris d'avaluació de les programacions didàctiques els 

criteris d'assoliment de la competència digital consensuats. 

 

- Fer un seguiment de l'ús de les TAC a les diferents àrees curriculars. 

 

- Establir pautes de  seguiment de l'aplicació de les  tecnologies a l'aula 

a les diferents àrees curricular. 

 

 

5. Recursos i accions complementaris 

 

5.1 Els recursos complementaris 

 

-Aula d’acollida 

Des de l’escola Josep Barceló i Matas, tenint present les característiques 

específiques del nostre centre, amb gran quantitat d’alumnes nouvinguts i 

el fet que hi ha hagut un curs escolar sense tutor d’aula d’acollida, 

considerem la necessitat de disposar d’aula d’acollida. 

El seu objectiu és que els nostres alumnes tinguin l'oportunitat de practicar 

la llengua catalana, per tal que es puguin comunicar i relacionar amb la 
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major facilitat possible,  proporcionant a l’alumnat nouvingut una atenció 

emocional i curricular personalitzada.  

Per impulsar l’aprenentatge de la nostra llengua, es buscarà que en les 

diferents sessions els alumnes gaudeixin parlant, dialogant, aprenent 

vocabulari a partir del treball amb grup entre iguals i l’entorn, és a dir, 

l’anomenada “immersió lingüística”.  

Aquests alumnes assistiran a l’aula d’acollida (AA) durant dos anys i 

excepcionalment tres si són de cultures llunyanes, per intentar assolir el 

nivell A2 de llengua catalana i poder seguir els aprenentatges de l’aula 

ordinària.) A més, sense que l’ús de l’idioma pugui ser un impediment en 

l’assoliment de les competències bàsiques i objectius curriculars.  

La nostra metodologia tindrà en compte l'organització dels aprenentatges 

de manera globalitzada, l'existència d'activitats funcionals, el foment del 

treball cooperatiu i l'establiment de relacions personals positives, sempre 

tenint com a punt de referència ajudar els alumnes en les millors condicions 

possibles. 

Tal com dèiem abans, l’aula d'acollida s’adreça als alumnes que s’han 

incorporat al sistema educatiu català dins d’un termini de 24 mesos i que no 

coneix la llengua catalana. Excepcionalment atenent fins els 36 mesos 

alumnes no europeus, ni de parla hispana, si ho necessita. 

El funcionament de l’AA es regeix pel següent marc legal, Pla per a la 

llengua i la cohesió social i la Normativa de principi de curs  

És important el treball d’equip, tant amb els tutors com amb la resta 

d’especialistes i professionals, serà de vital importància per tal d’anar tots a 

una, fent els canvis i les modificacions pertinents durant el curs escolar, 

adaptant-nos així a les necessitats personals de cada alumne/a.  

A l’hora de fer els horaris, es buscarà que l’AA no interfereixi en aquelles 

matèries que l'alumnat nouvingut pot compartir amb la resta d’alumnat 

amb relativa normalitat, com podria ser educació física, anglès, dibuix, 
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matemàtiques (tot depenen del nivell i capacitat de l’alumne nouvingut). 

Tot i això, s’ha de comprendre que al tenir alumnes de diferents cursos i 

diferents classes, els quals s’han d’unir i repartir en unes hores concretes, 

és possible que en algun cas, l’AA pugui interferir en alguna d’aquestes 

matèries. 

Per totes les raons esmentades anteriorment, s’elaboraran els plans de 

treball individuals pertinents i les adaptacions curriculars individualitzades 

de cada un dels alumnes respecte al seu procés d’ensenyament 

aprenentatge. El projecte de l’aula d’acollida es revisarà cada any i es faran 

els canvis pertinents en funció de les necessitats que tinguin els nostres 

alumnes i l’escola en aquell moment.  

Un cop l’alumne s’ha situat a l’escola i al grup classe, el tutor de l’aula 

d’acollida, després d’uns deu dies (aproximadament), li passarà les proves 

inicials d’AA (Avaluació inicial de les competències de L1 i del coneixement 

del principi alfabètic de l’alumnat de nova incorporació al sistema educatiu 

català). 

Aquesta prova es passarà a partir de tercer de primària i  ens donarà 

informació sobre quin grau d’escolarització té assolit1. Si són més petits es 

farà una observació i es mirarà l’expedient de l’alumne, per saber quina 

escolarització prèvia ha tingut. Segons el resultat el tutor d’AA haurà de 

plantejar i organitzar l’horari i una programació.  

 

 

 

                                       
1
 http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0030/eca1e631-b7f7-49c7-

aaae-2625e1981eef/Instruccions_lleng.pdf 
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-Pla d’acollida 

L’escola Barceló disposa d’un Pla d’acollida per l’alumnat nouvingut per tal 

de recollir totes les actuacions i afavorir l’atenció educativa a la població 

escolar estrangera i aplicar el que la LOGSE recull. Aquest document ha 

estat elaborat per l’equip de mestres de l’escola Barceló i Matas, amb la 

col�laboració de l’EAP i Compensatòria i ha estat aprovat en Consell Escolar. 

-Auxiliar de conversa  

Aquest curs es portarà a terme, gràcies a la col�laboració d’una mare 

anglesa de l’escola, (millor posar una coma després d’escola) unes sessions 

setmanals de conversa al cicle superior. 

 

-Suport lingüístic  

 

L’escola ofereix suport lingüístic als alumnes d’origen estranger que 

necessiten ajuda específica per seguir el currículum amb l’objectiu que 

progressin en el domini de la llengua vehicular de l’escola, atenent les seves 

necessitats emocionals, relacionals i d’inclusió escolar i social. Els alumnes 

que disposen d’aquest suport són els alumnes que es troben als cursos de 

1r fins 6è no castellanoparlants que han iniciat l'escolarització a Catalunya 

que tenen un coneixement molt limitat de les dues llengües. Aquest recurs 

es realitza a l’aula d’acollida i a les sessions d’atenció a la diversitat.  

 

5.2 les accions complementàries 

 

-Pla educatiu d’entorn 

Els objectius a l’hora d’elaborar aquest Pla Lector de Centre és potenciar la 

relació amb l’entorn: 

 

- Promoure la participació i col�laboració de les famílies, voluntaris,... 

en les activitats de foment de la lectura programades. 
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- Potenciar l’ús de les biblioteques públiques  com a espais culturals i 

socials inclusius. 

- Difondre a la comunitat educativa els Plans de foment de l’hàbit de la 

lectura engegats per les diferents entitats i Departaments de les 

nostres institucions d’àmbit local, comarcal... 

- Impulsar el treball en xarxa i la coordinació entre els diferents centres 

educatius, entitats i recursos de l’entorn per desenvolupar la 

promoció de la lectura. 

- Formar la comunitat educativa sobre la importància de la lectura en la 

formació integral de la persona i com a via d’accés al coneixement. 

- Promoure  el respecte i la valoració de totes les llengües parlades a la 

zona, amb especial promoció de la llengua catalana com a llengua 

comuna i de cohesió. 

 

En aquest  Pla de lectura coordinat i relacionat amb l’entorn hauran d' 

intervenir en els àmbits següents:  

 

• Unitat familiar. La unitat familiar, és el punt bàsic en el 

desenvolupament de l’infant en tots els seus aspectes, i també ho és per 

estimular l’hàbit i la competència lectora com a font de coneixement i 

plaer. 

 

Actuacions que es portaran a terme: 

 

- Invitació dels familiars i referents positius de la ciutadania 

(esportistes, artistes, escriptors…) en les activitats de lectura que 

s’organitzen al centre: hora del conte, clubs de lectura, etc. 

- Visites guiades a la biblioteca escolar. 

- Informació i difusió sistemàtica dels recursos de la biblioteca escolar. 

- Visita d’escriptors, il�lustradors,... 

- Participació en concursos de Lectura: Lectura en Veu alta,... 
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- Participació en propostes de reforç de la lectura o l’idioma: Lècxit, 

Projecte Rossinyol. 

- Intercanvi d’experiències lectores on es facin recomanacions, 

xerrades, trobades... 

- Col�laboració en les activitats d’animació a la lectura proposades pels 

centres educatius, les biblioteques escolars i les públiques. 

 

6. La comunicació interna i la relació amb l’entorn 

 

-Establiment d’un protocol de comunicació per a les reunions de 

pares i mares 

L’escola estableix una reunió d’inici de curs amb les famílies. A més 

independentment de les que es considerin oportunes, es fa l’entrega 

d’informes en mà, durant el primer i el tercer trimestre.  Les famílies són 

coneixedores d’aquesta per mitjà de: 

 

- Correu electrònic, whatsapp i pàgina web de l’escola. A partir del 

segon trimestre utilitzarem una aplicació , anomenada “Took App”, 

que ens permetrà agilitzar aquest contacte. 

- A primària amb la notificació corresponent a l’agenda. 

 

 

-Criteris de continuïtat i coherència amb les activitats extraescolars 

El projecte lingüístic estableix els criteris i pautes d’ús de la llengua 

catalana en les comunicacions entre el centre i l’entorn. 

 

-Participació famílies 

El centre estableix l’ús habitual de la llengua catalana per part de 

l’equip docent en les reunions informatives de caire pedagògic i 

organitzatiu de centre, adreçades a les famílies. 

El centre estableix l’ús habitual de la llengua catalana per part de 
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l’equip directiu, en les reunions de la Mesa de participació. 

  

-Comunicació famílies –escola 

La direcció del centre vetlla per l’ús de la llengua catalana en la redacció 

dels comunicats informatius per a les famílies. Excepcionalment, es 

redacten en altres llengües per a facilitar la comunicació amb les 

famílies nouvingudes. 

El centre fomenta l’ús de la llengua catalana per part dels tutors/es en 

les entrevistes individualitzades amb les famílies del seu grup classe, 

sense perjudici del dret personal dels progenitors a usar la seva pròpia 

llengua i a ser-hi atesos, en cas de no comprendre la llengua territorial. 

En cas de tractar-se de llengües no comunitàries, se sol�licita la 

intervenció del servei de traducció municipal. 

-Retolació 

El centre segueix un criteri favorable a l’ús habitual de la llengua 

catalana en la retolació interna i externa de totes les dependències i els 

espais que el conformen. Practica la mateixa pauta en la realització de 

murals, cartells i decoració en general. 

-Projecció en l'àmbit digital 

El centre disposa d’una pàgina web, INSTAGRAM I FACEBOOCK per a la 

projecció de les actuacions desenvolupades al llarg del curs escolar: 

activitats d’aula, activitats complementàries i activitats de convivència 

de tots els sectors de la comunitat educativa. Informa també d’aspectes 

relacionats amb l’organització i funcionament general del centre. 

La llengua catalana és la llengua habitual de comunicació de l’escola i de 

projecció del centre en els mitjans de comunicació digitals del municipi. 
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-Serveis escolars 

El projecte lingüístic emmarca la continuïtat i la coherència educatives, 

pel que fa als usos lingüístics en els serveis escolars i en les activitats 

organitzades per l’Associació de Famílies d’Alumnes del centre. La 

llengua catalana és la llengua de comunicació entre l’alumnat i els i les 

responsables del funcionament dels serveis següents: menjador escolar, 

acollida matinal i activitats extraescolars. 

  

 


