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0. Introducció 

Presentació del document 

El Projecte Lingüístic de Centre és l’element del Projecte Educatiu que recull 

els aspectes relatius a l’ensenyament, a l’aprenentatge i a l’ús de les 

llengües en el centre. És un procés de reflexió del tractament de les diverses 

llengües que, a nivells diferents, hi ha en el centre educatiu.. Per tant s’ha 

tingut present tant el marc legal com la diagnosi de la realitat del centre per 

a 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. 

Aquest PL és un projecte plurilingüe que es basa en l’educació intercultural i 

que potencia la cohesió social. El creixent plurilingüisme social, la necessitat 

de bastir una societat lingüística oberta després de garantir el coneixement i 

l’ús de la llengua pròpia, fa augmentar la necessitat de desenvolupar 

ciutadans plurilingües, però tenint en compte la llengua pròpia del territori. 

La necessitat funcional de disposar del marc idoni que possibiliti l’ús del 

català com a llengua vehicular de l’aprenentatge i de tota la comunicació, de 

la legislació actual i de compensar el predomini del castellà per diverses 

circumstàncies: creixement de la població immigrant amb llengües 

estrangeres, la influència dels mitjans de comunicació majoritàriament de 

parla castellana, el minvat ús social que se’n fa de la nostra llengua... És a 

dir, s’ha d’aconseguir que el català esdevingui habitual en les 

relacions entre l’alumnat i el professorat, en les comunicacions internes 

i externes i que aquest esdevingui el mitjà habitual per realitzar els 

aprenentatges. Aquest Projecte Lingüístic pretén ser una eina integradora 

per a totes aquelles persones que no dominen el català; tot valorant, 

respectant i utilitzant el plurilingüisme. Un altre factor a tenir en compte és 



potenciar l’expressió oral a partir dels desdoblaments. Aquesta iniciació de 

noves formes d’expressió i comunicació pot contribuir al desenvolupament 

integral dels nens i nenes, millorar el coneixement de la llengua pròpia i 

ajudar a acceptar amb normalitat altres maneres d’expressar-se i de viure 

respectant les cultures i les llengües familiars. La llengua pròpia de 

Catalunya, segons l'Estatut d'Autonomia, és la llengua catalana. Les dues 

llengües oficials de Catalunya són el català i el castellà. La llengua que 

predomina, entre l’alumnat, en la majoria d'àmbits és la castellana 

conjuntament amb l’àrab. Per circumstàncies diverses, entre elles la forta 

immigració que viu Reus des de fa temps d’altres Comunitats d’Espanya i 

l’actual procedent de molts països del món. Es necessita un esforç 

complementari per a contrarestar els efectes de la substitució lingüística. El 

procés de la normalització i la integració és un procés complex en el qual hi 

intervenen factors molt diversos, entre els quals podem comptar amb 

l'escolarització. És evident que el món educatiu ha de fer un esforç 

complementari per tal de compensar aquesta situació i cal que incidim sobre 

els infants, en definitiva, el nostre futur lingüístic. El PLC, que forma part del 

PEC, estableix, a partir de la situació sociolingüística del Centre, els 

objectius, el pla d'acció, la temporització i l'avaluació de tot el procés.  

El nostre centre es compromet mitjançant aquest document a treballar per 

tal d'assolir l'objectiu que marca la llei i a col·laborar en la vitalitat de la 

llengua catalana en l'àmbit escolar, sense oblidar l’aprenentatge 

metodològicament correcte i eficaç del castellà i la màxima competència en 

llengua estrangera. 

 

Marc Normatiu 

Aquest document es basa en el següent marc normatiu: 

● Estatut d’Autonomia de Catalunya determina, en l’article 6, segons el 



qual la llengua pròpia de Catalunya és el català i que és també la 

llengua normalment emprada com a vehicular i d’aprenentatge en 

l’ensenyament. 

● Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, en l’article 20 es 

defineix la llengua catalana com a llengua pròpia de Catalunya i de 

l’ensenyament en tots els seus nivells educatius. 

● Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, fixa el règim lingüístic 

derivat de l’Estatut que, en l’article 143.1, estableix que correspon a la 

Generalitat la competència exclusiva en matèria de llengua pròpia i, 

per tant, determina el règim lingüístic del sistema educatiu amb la 

finalitat de garantir la normalització lingüística del català. 

● Article 35.2 de l’Estatut, que regula el sistema educatiu a Catalunya, 

segons el qual es garanteix a tota la població escolar, sigui quina sigui 

la seva llengua habitual en iniciar l’ensenyament, el compliment del 

deure i l’exercici del dret de conèixer amb suficiència oral i escrita el 

català i el castellà. 

● Article 50.6 de l’Estatut, que estableix com a principi rector de les 

polítiques públiques la garantia de l’ús de la llengua de signes 

catalana. 

● Llei 12/2009, d’educació, que reforça la importància del català i el seu 

aprenentatge com a llengua pròpia de Catalunya i factor d’inclusió 

social, i fa una aposta per la potenciació del plurilingüisme a les 

escoles assegurant, com a mínim, un bon nivell d’aprenentatge d’una 

tercera llengua, d’acord amb el que estableix l’article 44.2 de l’Estatut. 

● Llei 12/2009, d’educació, segons la qual els currículums han de 

garantir el ple domini de les llengües oficials catalana i castellana en 

finalitzar l’ensenyament obligatori, d’acord amb el Marc europeu comú 

de referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de les 



llengües. 

● Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat 

en el marc d’un sistema educatiu inclusiu/article 1, que preveu un 

conjunt de mesures i suports destinats a tots els alumnes, amb la 

finalitat d’afavorir el seu desenvolupament personal i social i perquè 

avancin en l’assoliment de les competències de cada etapa educativa i 

la transició a la vida adulta. 

● El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, 

estableix que els centres tenen la responsabilitat de la gestió de les 

llengües mitjançant el seu projecte lingüístic. 

● Article 49.3 del decret d’autonomia dels centres educatius, segons el 

qual la direcció del centre podrà proposar al Departament llocs 

estructurals amb perfil singular per al desenvolupament del projecte 

educatiu i l’aplicació del projecte de direcció. 

 

1. Anàlisi del context 

L’entorn sociolingüístic del centre en l’actualitat és molt variat, la llengua 

usada habitualment a l'àmbit familiar és el castellà per una gran majoria, 

una petita ho fa en català, i moltes en àrab i romanès. 

 

1.1. Dades descriptives del centre 

El centre està situat a la zona de ponent de la ciutat de Reus, al carrer 

Gandesa núm. 13, què és una travessera de l’avinguda dels Països Catalans, 

entre els carrers del Pont, i Mare de Déu del Pilar. És un edifici construït als 

anys seixanta. El centre consta de 3 edificis: 1 d’Educació Infantil, 1 

d’Educació Primària i un a l’altre costat del carrer. Quant als espais o zones, 

es contemplen, a més de les Aules Ordinàries de l’Edifici de Primària i 



d’Infantil; l’Aula de psicomotricitat, l’Aula d’E.E. de CM i CS, l’Aula 

d’Informàtica i d’Audiovisuals, la Biblioteca, la Sala de Mestres, l’Aula de 

Música, l’Aula d’Educació Especial de C.I. i E.I. el Despatx de l’AMPA, el 

Menjador Escolar i la Consergeria. Totes aquestes zones fan també la funció 

d’aula, sempre que convé, ja que el centre es caracteritza per una manca 

d’espai generalitzada. 

L’alumnat prové de diversos carrers i barris del voltant. Barri Immaculada i 

del Carme; Avinguda Països Catalans; carrers Mare Molas, Alcalde Joan 

Beltran, Pau Font de Rubinat, Roger de Belfort...; zona del Passeig Prim i del 

Passeig Misericòrdia; i algunes masies properes i d’altres no tan propers. 

També assisteixen al Centre alguns alumnes procedents del CRAE La 

Pastoreta. 

En l’actualitat  no es cobreixen totes les places al setembre, la qual cosa part 

de l’alumnat nouvingut a Reus es va incorporant al Centre durant el curs 

escolar. 

 

1.2. Bagatge lingüístic de l’alumnat i les seves necessitats 

individuals vinculades als seus resultats acadèmics.  

Els/les alumnes provenen majoritàriament de famílies castellanoparlants o 

bilingües i la llengua utilitzada habitualment per més de la meitat dels 

alumnes, tant en l'àmbit familiar com escolar, és el castellà. A l'escola, la 

majoria fa servir de manera espontània el català en les relacions amb el 

professorat; cal observar que amb els companys parlen més en castellà.  

El nostre alumnat està format per dos grups: els autòctons i els vinguts 

d’altres contrades. Dins de l’apartat dels autòctons hi ha els catalanoparlants 

(minoria) i els castellanoparlants en l’àmbit familiar. En general l’alumnat 

presenta dificultats e l’àmbit de l’expressió oral i escrita en català, però 

tenen una bona comprensió. Dins de l’alumnat nouvingut cal destacar tres 



línies: alumnes que parlen castellà, poc motivats per aprendre, ja que no 

tenen dificultats per a fer-se entendre; els que parlen altres llengües 

romàniques, amb més facilitat per a aprendre el català; i les que no són 

romàniques, amb un grau més alt de dificultat. També el grau 

d’escolarització és un factor determinant en el seu nivell lingüístic. El nostre 

objectiu, per tant, serà incidir en primer lloc sobre el dèficit en la llengua 

oral per tal de minvar-lo i poder així fer-ho després en la llengua escrita. Per 

tant, els alumnes d’incorporació tardana necessiten una atenció lingüística 

específica que se’ls donarà a l’aula. 

 

2. Oferta de les llengües estrangeres 

L’alumnat, en acabar l’etapa, ha de conèixer, com a mínim, una llengua 

estrangera per tal d’esdevenir usuari i aprenent capaç de comunicar-se i 

accedir al coneixement en un entorn plurilingüe i pluricultural. A l’escola la 

llengua estrangera que aprenen els alumnes des de P-3 fins a 6è és la 

llengua anglesa. Des del centre es realitzen diferents activitats per oferir 

sempre a l’alumnat oportunitats d’aprenentatge en un context el màxim 

comunicatiu possible.  

 

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

llengües 

Els objectius generals del PLC vénen formulats a la legislació i ens cal només 

contextualitzar-los al nostre centre: 

• Els escolars del nostre Centre han de tenir un domini oral i escrit de la 

llengua catalana i de la llengua castellana al final de l'escolarització. 

• Els/les alumnes han de tenir una competència comunicativa elemental que 

els permeti fer un ús efectiu de la llengua catalana en situacions quotidianes. 



 

3.1. Usos lingüístics 

• Potenciar que la llengua habitual en tota mena de reunió sigui sempre en 

català. 

• La recepció i atenció al públic es farà, sempre que sigui possible, en 

llengua catalana. 

• Augmentar l'ús de la llengua catalana com a llengua de relació oral. 

• Fomentar l'ús de tota classe de recursos didàctics en català que possibilitin 

la normalització lingüística. Es prioritzarà l'adquisició de material específic 

per donar suport a l'ensenyament en llengua catalana. En l'adquisició 

d'altres materials per al Centre (teclats, programes, correctors...) cal tenir 

en compte que estiguin adaptats al català. 

• Atorgar a la tutoria un paper important en la sensibilització lingüística del 

centre i de la societat. 

 

3.2. Aspectes metodològics i organitzatius 

• Vetllar perquè l'alumnat en acabar l'Educació Primària, sigui capaç 

d'expressar-se i utilitzar indistintament la llengua Catalana i la llengua 

Castellana. 

• Mantenir i millorar el nivell de normalització de la llengua Catalana a 

l'escola. 

• Aconseguir que l'ús de la llengua Catalana sigui un acte automàtic per part 

de tota comunitat educativa, dins i fora de l'escola. 

• Facilitar els nens i nenes l'arrelament a Catalunya 

 



4. Criteris metodològics i organitzatius en relació a 

l’aprenentatge de les llengües 

4.1. L’aprenentatge/ensenyament de les llengües 

El Català és la llengua vehicular del Centre i tot el que s'aprèn és en 

referència a ella. Les estructures comunes es donaran en la llengua Catalana 

fent referència al paral·lelisme. A partir de P-3 els/les alumnes començaran 

l’aprenentatge oral de la llengua anglesa. A partir de cicle Inicial els/les 

alumnes començaran l’aprenentatge oral de la llengua castellana.  

Els/les alumnes nouvinguts seran atesos en la llengua catalana, respectant 

la seva procedència i atenent les seves necessitats particulars. En funció de 

les necessitats de l’alumnat es prendran les mesures organitzatives i 

metodològiques més adients (Agrupaments flexibles, atenció 

individualitzada, taller de llenguatge oral, ...). 

 

4.1.1 Llengua oral 

El centre prioritza el treball de la llengua oral en tots els seus registres. Pel 

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. En acabar 

l’ensenyament obligatori, l’alumnat tindrà un bon coneixement del català i 

castellà; així com les nocions bàsiques de llengua anglesa. Es treballa 

habitualment la llengua oral en tots els cicles i es treballen diverses 

modalitats de textos orals (entrevistes, converses, dramatitzacions, poemes, 

dites, refranys...) tant a l’àrea de llengua com a la resta d’àrees. Sobre el 

tractament de la llengua oral i la importància del model lingüístic del 

professorat (bona pronúncia, ús d’una llengua col·loquial correcta i una 

actitud positiva davant les situacions comunicatives) especialment en els 



primers cursos, es té una cura especial a les aules, ja que s’apliquen els 

programes d’immersió lingüística, i al nostre centre que hi ha nens i nenes 

que tenen com a llengua familiar una altra que no coincideix amb la llengua 

de l’escola es fa una atenció especial amb els grups d’atenció a la diversitat. 

 

 

4.1.2 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 aquest objectiu s’apliquen les orientacions que dóna el currículum 

i es planifiquen activitats de lectura i escriptura que tenen en compte les 

necessitats comunicatives i acadèmiques que té l’alumnat en els diversos 

nivells. Al nostre centre es segueix l’enfocament metodològic que dóna el 

currículum. Hi ha un plantejament global sobre l’ensenyament de la lectura i 

l’escriptura que té en compte que és un procés complex que cal abordar des 

de totes les àrees del currículum. Les activitats que es proposen de lectura i 

escriptura tenen objectius clars que es comparteixen amb l’alumnat i 

s’estableixen mecanismes de revisió per millorar cadascuna de les dues 

habilitats. Estan seqüenciades en funció del procés d’ensenyament. 

 

4.1.3. La llengua en les diverses àrees 

L’aprenentatge de la llengua és responsabilitat del professorat de totes les 

àrees, el conjunt del claustre n'és conscient i actua en conseqüència. Per tal 

que l’alumnat assoleixi el nivell d’expressió i comprensió en català concretats 

en els objectius d’aquest projecte lingüístic, l’equip docent aplica a l’aula 

metodologies que estimulen l’expressió oral i escrita amb suports didàctics 

en català, tenint en compte que això inclou aspectes que es relacionen amb 

els materials didàctics i l’avaluació. El claustre considera que assolir un bon 



nivell d’expressió i comprensió en català és responsabilitat del professorat de 

totes les àrees i s’actua en conseqüència.  

 

4.2 Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua 

vehicular 

El nostre centre que cada any rep alumnat nouvingut aplica estratègies 

didàctiques i mesures organitzatives per tal d’aconseguir que aquest 

alumnat rebi una acollida al centre i una atenció lingüística de qualitat, de 

manera que se li faciliti l’accés a la llengua vehicular i d’aprenentatge del 

sistema educatiu a Catalunya en les millors condicions possibles. El centre té 

elaborat un pla d’acollida amb les actuacions i mesures organitzatives i 

curriculars que es posen en marxa per tal de facilitar la incorporació de 

l’alumnat nouvingut, on es recullen i se sistematitzen les actuacions que 

s’han de posar en marxa per facilitar la incorporació de l’alumnat nouvingut. 

S’han establert mecanismes d’avaluació del compliment dels objectius del 

pla i per actualitzar-lo en funció dels canvis que es puguin produir en el 

centre.  

 

4.2.1. La coordinació LIC (llengua interculturalitat i cohesió social) 

La figura de la coordinació LIC en el si del centre educatiu té com a finalitat 

promoure la cohesió social mitjançant l’ús de la llengua catalana com a eix 

vertebrador i l’educació intercultural basada en la igualtat, la solidaritat i el 

respecte a la diversitat de cultures que integren la comunitat. 

Les diferents funcions es poden veure a l’annex 1 

. 

4.3. Atenció de la diversitat 

El nostre centre, amb la col·laboració dels serveis educatius, ha consolidat 



els mecanismes organitzatius curriculars i pedagògics per atendre la 

diversitat de l’alumnat. Dins d’aquests mecanismes, s’han tingut en compte 

estratègies que fan referència a la participació de l’alumnat en el seu propi 

aprenentatge, a la col·laboració entre iguals i a l’ús de materials. Hi ha al 

centre un pla d’atenció a la diversitat on s’especifica l’atenció que reben els 

alumnes de diversificació lingüística: Les prioritats del centre són reforçar el 

desenvolupament de la llengua oral a parvulari, l’assoliment de la lectura i 

l’escriptura en el cicle inicial de l’educació primària i el desenvolupament de 

la comprensió lectora i l’expressió oral i escrita en la resta de cicles i nivells. 

Els mecanismes que s’han posat en marxa per assolir aquests objectius són:  

❖ Respecte de l’adaptació del currículum: els alumnes amb necessitats 

educatives respecte de la llengua catalana, quan sigui el cas, s’elaborarà un 

PI, per tal de fer les adequacions pertinents. La responsabilitat d’aquestes 

actuacions serà dels tutors i el coordinador/a LIC, i amb el vistiplau del/la 

cap d’estudis, d’acord amb la normativa vigent.  

❖ Respecte de l’aspecte organitzatiu: 

Grups flexibles: el/la tutor/a avaluarà la competència lingüística de l'alumnat 

al començament de cada curs per tal d'establir les necessitats específiques i 

detectar els alumnes que tenen greus mancances del coneixement de la 

nostra llengua. Quan s'hagi fet el diagnòstic en el marc de l'avaluació inicial, 

s’elaboraran les adaptacions necessàries per alumne i curs i reclamarà el 

suport necessari per a  garantir el seu progrés acadèmic (reunions amb els 

pares, professors de suport, desdoblaments, material específic...) i es 

formaran els grups flexibles segons els nivells. Atenció en petit grup: 

agrupament reduït de l’alumnat per a treballar aspectes curriculars concrets. 

Atenció individualitzada: en alguns casos específics en què l’alumne ho 

necessiti, se li aplicaran els recursos necessaris per oferir-li una atenció més 

individualitzada, amb les hores que els diferents professors tenen per a 

aquesta tasca. Atenció al nouvingut: Es realitza una atenció als alumnes 



nouvinguts que desconeixen la llengua catalana, on són atesos segons les 

seves necessitats.  

❖ Respecte de les orientacions metodològiques: programes d’immersió 

i metodologies comunicatives i globalitzades. 

 

 

 

4.4  Pla Lector de Centre 

Per tal de potenciar l’hàbit lector del nostre alumnat, així com pel gust a la 

lectura s’ha establert mitja hora diària en la qual es realitzen activitats 

relacionades en la lectura. En tot el centre es porta a terme a la mateixa 

hora que és de 15-15:30 h. Les sessions s’han organitzat, seguint tots la 

mateixa línia de centre, de manera que cada dia es treballa una activitat 

diferent: lectura en veu alta, lectura individual, lectura lliure... entre d’altres. 

Es pot consultar a l’annex (  ) per veure la distribució de les activitats segons 

cada curs. 

 

4.5  Ús de la biblioteca 

A l’escola hi ha una comissió de biblioteca, que s’ha estat encarregant 

d’adaptar la biblioteca per a l’ús de tot l’alumnat. La biblioteca del centre 

comptava amb molt material antic, que s’ha anat retirant, revisant i 

modernitzant; és per això que hi ha hagut molta feina d’inventari, per tal 

d’adequar-se al mateix tipus de catalogació que les biblioteques públiques. 

Els llibres disponibles es registren a l’ePergam, i d’aquesta manera es podrà 

tenir accés de manera telemàtica al fons bibliogràfic de l’escola. Amb l’ús de 

l’ePergam també podran accedir al catàleg de l’escola altres biblioteques, de 

manera que si algun altre centre o usuari d’una biblioteca pública vol un títol 



de l’escola pugui accedir-hi amb el servei de préstec. La intenció és que els 

alumnes puguin tenir servei de préstec a l’escola. 

 

5. Recursos i actuacions complementaris 

5.1  Els recursos complementaris 

El Pla d’Acollida recull i sistematitza les actuacions que s’han de posar en 

marxa per tal de facilitar la incorporació a l’aula ordinària de l’alumnat 

nouvingut. 

L’aula d’acollida i el suport lingüístic i social, (tal  com ho determina la LEC, 

l’alumnat que s’incorpora al sistema educatiu sense conèixer una de les dues 

llengües oficials té dret a rebre un suport lingüístic específic. Els centres han 

de proporcionar als alumnes nouvinguts una acollida personalitzada i, en 

particular, una atenció lingüística que els permeti iniciar l’aprenentatge en 

català. Són recursos específics per a l’alumnat d’origen estranger amb 

necessitats educatives específiques per a l’aprenentatge de la llengua). 

Aquests recursos s’estructuren amb la finalitat de facilitar l’aprenentatge de 

la nova llengua i una millor incorporació al sistema educatiu. 

Per altra banda també reben atenció l’alumnat nouvingut de 1r i 2n, que tot i 

no ser formalment alumnat d’aula d’acollida, tenen mancances lingüístiques. 

Cal tenir en compte que la presència o no d’aula d’acollida fluctua en funció 

de la matrícula. Tot i que hi ha un mestre dedicat exclusivament a l’aula 

d’acollida, els grups i els tutors de referència de tots els alumnes que 

assisteixen a l’aula d’acollida són els de les aules ordinàries. 

El centre informa les famílies que fan ús d’aquest recurs. 

Es pot veure la relació de continguts que es treballen en aquest suport 

lingüístic a l’annex 2. 

 



5.2. Les accions complementàries 

5.2.1. Activitats culturals 

Les activitats culturals del centre poden contribuir notablement a la 

integració lingüística dels no catalanoparlants, a identificar positivament la 

llengua catalana, al fet que no quedi restringida a l'àmbit de l’aula, i a 

fomentar-ne l'ús entre els membres de la comunitat educativa.  

1. La revista "El llapis" promoguda i confeccionada per l’escola farà l'Editorial 

en català i podrà publicar els articles en les diferents llengües.  

2. Teatre. Es potenciarà continuar amb la participació en la MOSTRA DE 

TEATRE DEL BAIX CAMP i assistir com espectadors a diferents 

representacions. 3. Es continuarà oferint la possibilitat de veure obres de 

teatre representades en les tres llengües que es treballen a l’escola.  

4. Els Festivals que es fan a l’escola a més de divertir, ajuden als alumnes a 

esforçar-se i a parlar millor les diferents llengües.  

5. Participació en diverses activitats culturals organitzades per altres 

entitats. 

6. Les visites a les biblioteques (de l’escola, Comarcal Xavier Amorós...) es 

consideraran prioritàries. 

7. Celebració de les festes tradicionals catalanes i reusenques (Misericòrdia, 

Castanyada, Nadal, Tió, Reis, Dijous gras, Carnaval, Pasqua, Sant Jordi...)  

8. A través de la biblioteca del nostre centre realitzar i promoure activitats 

d’animació a la lectura.  

9. Fer visites a museus, exposicions, tallers i altres activitats.  

10. Portar a terme projectes com “padrins de lectura”, entre nivells que 

ajuden a incentivar l’ús de la llengua amb objectius marcats i de forma 

lúdica. 

 



5.2.2 Certamen de lectura en veu alta a Primària 

L’escola organitza, any rere any, el certamen de lectura en veu alta que es 

realitza en l'àmbit intern amb la intenció d’escollir bons lectors per participar 

en el Certamen de Lectura en Veu Alta que convoca el Departament 

d’Educació de la Generalitat. 

Els i les alumnes participants s’agrupen en tres modalitats: alumnes de cicle 

mitjà, alumnes de cicle superior, alumnes d’aula d’acollida; i van passant per 

diferents fases eliminatòries al llarg de tot el certamen (en l’àmbit de 

l’escola, a escala provincial, en l'àmbit nacional). 

A l’escola, tot l’alumnat de primària participa com a espectadors del 

certamen de lectura en veu alta que es fa en la primera fase del certamen. 

Un jurat expert, mitjançant la pertinent deliberació, acaba escollint els 3 

alumnes que aniran a la fase provincial. 

 

5.2.3 TED CLUB Cicle Superior 

L’escola junt amb altres centres educatius de la ciutat i de la comarca 

realitza un cop a l'any (durant el mes de maig) una quedada en un teatre de 

la ciutat on es realitzen les presentacions de les exposicions orals que els 

alumnes han preparat durant tot un trimestre en llengua estrangera, 

aquestes exposicions es poden realitzar en directe prèviament preparades al 

centre escolar utilitzant programes relacionats amb  les noves tecnologies 

(Power point, Prezi...) o ensenyar un vídeo de tres minuts on els alumnes 

exposen un tema original en llengua estrangera, cada escola pot presentar 

unes tres exposicions (tres grups) que generalment estan formats per grups 

d’un màxim de 4 persones. 

 

5.2.4. PROGRAMA CISCO Cicle Superior 



Durant el mes de maig els alumnes de Cicle Superior participen en un 

concurs internacional de realització de  maquetes relacionades amb les 

noves tecnologies que puguin aportar a la societat algun tipus 

d'ajuda/innovació ,aquest concurs es realitza en grups d’un màxim de 5 

persones, cada persona del grup s’encarrega d’un apartat del projecte, 

després es realitzen presentacions Power point i un tribunal compost per 

mestres, famílies i algun membre del programa Cisco determinen quin grup 

realitzarà l’exposició final (durant el mes de maig) a Barcelona al costat 

d’altres escoles que també estiguin implicades en el projecte, cal recordar 

que aquest treball es pot realitzar en Català/Castellà o en Llengua 

Estrangera. 

 

5.2.5 APRENEM JUNTS Cicle Superior 

Durant tot el curs l'alumnat de 6è ha de treballar sobre un tema/projecte 

que pugui ser d'interès general/atractiu aquest tema serà presentat a una 

altra escola a alumnes de la seva edat d’altres escoles de Reus durant el 

mes de maig, el projecte s’ha de realitzar en diferents grups, s’utilitzen les 

noves tecnologies per acompanyar les diferents exposicions. 

 Les presentacions orals es realitzen generalment en català. 

5.2.6 Jocs Florals 

Per Sant Jordi l’escola organitza el concurs dels Jocs Florals, aquest concurs 

és literari i artístic consisteix en què el claustre de mestres elegeix una 

temàtica per realitzar un dibuix i amb uns criteris de puntuació establerts pel 

mateix claustre s'elegeixen 4  dibuixos per classe, després un jurat format 

per membres del professorat, famílies i l’equip directiu escull els tres 

guanyadors que són premiats en un acte que es realitza al pati de l'escola 

amb tots els alumnes participants, per una altra banda el concurs literari 

consisteix en què cada cicle escull una temàtica i una tipologia textual i amb 



uns criteris de puntuació establerts pel mateix claustre s’elegeixen 4  textos 

per classe, després un jurat format per membres del professorat, famílies i 

l'equip directiu escull els tres guanyadors que també són premiats en el 

mateix acte que es realitza al pati de l'escola amb tots els alumnes 

participants en el concurs de dibuix. 

 

5.3 Pla Educatiu d’Entorn 

El PEE és un conveni entre el Departament d’Educació de la Generalitat de 

Catalunya i l’Ajuntament de Reus que complementa l’acció educativa en un 

procés de col·laboració entre tots els centres i entitats educatives del 

municipi. 

L’Ajuntament, en el marc del Pla Educatiu d’Entorn i en col·laboració amb 

tots els centres educatius, promou una sèrie d’activitats en l'àmbit municipal 

adreçades a tot l’alumnat del municipi. Les activitats del PEE poden diferir 

d’un any a un altre però sempre giren entorn dels eixos LIC: llengua, 

interculturalitat i cohesió social. 

Des del centre es treballa de manera col·laborativa en el desenvolupament, 

actuació i promoció de totes les activitats pròpies del Pla Educatiu d’Entorn. 

El Centre participa en el Pla Educatiu d’Entorn del municipi amb la finalitat 

de treballar conjuntament amb les administracions públiques i entitats i 

garantir la continuïtat i coherència educativa en els diferents entorns i 

agents educatius. Al centre es fan classes de català pels familiars dels 

alumnes que desconeixen la llengua catalana els dilluns de 15.15-16.15 h. 

Un grup de 10  alumnes de 3r realitzen una activitat d’estudi assistit els 

dilluns i dimecres de 16.30-17.15 h. 

El centre dóna publicitat dels actes i cursos que altres entitats realitzen i que 

afavoreixen l’aprenentatge i ús de la llengua catalana. 

 



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

6.1  La llengua, vehicle de comunicació i de convivència 

L’alumnat del nostre Centre ha de tenir un domini oral i escrit de la llengua 

catalana i de la llengua castellana. En acabar l'Educació Primària, ha de ser 

capaç d'expressar-se i utilitzar la Llengua Catalana correctament i adequada 

a l’edat. A excepció de la llengua castellana i de la llengua anglesa, la resta 

d’àrees s’impartiran en la llengua catalana. Les activitats orals i escrites, les 

exposicions del professorat, el material didàctic, els llibres de text i les 

activitats d’aprenentatge i d’avaluació seran en català. També les reunions, 

els informes, les comunicacions, etc. han de ser en llengua catalana. Les 

entrevistes amb les famílies, per norma, es realitzaran en català tot i que  

atesa la diversitat de procedència del nostre alumnat, si s’escau oportú, 

s’emprarà una altra llengua per facilitar l’entesa. 

La bibliografia i/o el material gràfic i/o audiovisual recomanat es proposarà 

en català, sempre que n’existeixi. Hi ha acord i objectius marcats al nostre 

centre sobre la necessitat de generalitzar l’ús del català en tots els àmbits de 

convivència.  

Existeix una preocupació al centre per tal que els responsables del menjador 

escolar coneguin i facin seves les orientacions i propostes del centre pel que 

fa al català com a llengua d’ús i al tractament de la diversitat lingüística. 

 

6.2 Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua 

El centre organitza la programació curricular i l’avaluació per potenciar l’ús 

del català i s’organitzen activitats que tenen com a finalitat potenciar aquest 

ús. Les activitats puntuals d’incentivació de la llengua van millorant 

progressivament gràcies al seguiment que se’n fa. 

En totes aquelles matèries que s'imparteixin en llengua catalana, el 



professorat procura seguir les indicacions següents, per tal de donar 

coherència a la seva intervenció docent i contribuir a millorar la competència 

lingüística de l'alumnat:  

1. La llengua catalana com a llengua principal del centre implica parlar en 

català també fora de classe: passadissos, indicacions, intervencions 

públiques, festes...  

2. Fer l’ensenyament en català vol dir usar aquesta llengua per a les 

explicacions a classe, els escrits a la pissarra, els exàmens, els llibres de text 

i el material complementari. Els/les alumnes podran fer les intervencions 

orals en català o castellà, però els animarem i ajudarem a fer-ho en català 

perquè se sentin segurs en el maneig d'una llengua que han d'arribar a 

conèixer com la pròpia. Estimular, motivar i encoratjar l'alumnat és molt 

més important que corregir en un primer moment les seves mancances.  

3. Qualsevol canvi suposa un període d’adaptació; per aquest motiu el criteri 

del professorat s'hauria de mantenir ferm. S'ha de tenir paciència i utilitzar 

les estratègies lingüístiques necessàries per a aconseguir que l’alumne 

respongui amb la llengua en què li parlen.  

4. No s'han de permetre actituds d'intolerància lingüística dins el centre. Els 

drets lingüístics s'han de respectar.  

5. Davant problemes excepcionals, com ara les incorporacions tardanes, 

s'han de prendre les mesures adequades per parlar amb l'alumne i els pares, 

per informar-los de les opcions a dins i a fora del centre, per accelerar 

l’aprenentatge de la llengua, donar-li el material específic, etc. Si es 

considera necessari, es convocarà una reunió amb el traductor/a o 

mediador/a. 

 

6.3. Comunicació amb la família: eBando 

Aquest curs escolar s’ha incorporat el canal de comunicació amb les famílies 



per difondre tota aquella informació rellevant relacionada amb l’escola  a 

través de l’aplicació del mòbil anomenada eBando, que funciona com a 

pregó.  

 

7.  La formació i l’acreditació lingüística del professorat 

7.1 Qualificació professional dels docents 

El nivell C1 de Català és un requisit imprescindible per treballar com a 

docent al Departament d’Ensenyament: a més, a l’escola una bona part dels 

mestres del claustre tenen el nivell C2. D’altres tenen nivells B1, B2 i C1 de 

llengua estrangera anglesa. 

7.2. Places docents amb perfil professional 

Pel que fa als perfils professionals relacionats amb la competència 

lingüística, hi ha mestres que tenen activat el perfil de Llengua estrangera 

(AICLE), Biblioteca i Immersió Lingüística. 

El professorat del centre ha participat també en formacions d’Ara Escric. 

 

 

 

 

 

  



Annex 1: 

Són funcions de la Coordinació LIC: 

● Portar a terme les actualitzacions del Projecte Lingüístic, sempre que 

sigui convenient i requerit per la direcció, i duent a terme les 

actuacions d’anàlisi i diagnòstic necessàries per a aquestes 

actualitzacions. 

● Vetllar pel compliment dels criteris establerts en el projecte lingüístic 

en relació a l’ús i tractament de la llengua vehicular del centre. 

● Fer el seguiment i avaluació de la implementació del projecte lingüístic 

per tal de copsar el seu grau d’idoneïtat al centre. 

● Col·laborar amb el tutor de l’aula d’acollida del centre, sempre que li 

sigui requerit, per facilitar la incorporació progressiva a l’aula ordinària 

amb normalitat dels alumnes nouvinguts. 

● Coordinar-se amb l’assessora LIC, sempre que aquesta ho requereixi. 

● Col·laborar en l’elaboració dels plans individualitzats de l’alumnat 

nouvingut, quan li sigui requerit pels mestres responsables de dur a 

terme aquesta adaptació. 

● Orientar metodològicament els i les mestres i personal de suport en 

matèria d’immersió i suport lingüístic. 

● Informar els mestres sobre els processos d’immersió lingüística que 

poden afavorir l’aprenentatge de la llengua. 

● I aquelles funcions que el director/a del centre li encomani en relació 

amb el projecte lingüístic, o que li pugui atribuir el Departament 

d’Ensenyament. 

 

 



 

 

 

Annex 2: Activitats que es realitzen a l’aula d’acollida 

 

TEMPORITZACIÓ AULA D’ACOLLIDA 

1r 

trimestre 

 

 

CENTRES 

D’INTERÈS 

 

• Qui sóc, d’on vinc..., 

presentació i 

salutacions 

• L’Escola 

• La Castanyada (fruits 

de la tardor) 

• El cos 

• El Nadal (dites, 

tradicions, felicitacions) 

Activitats: 

- Escriptura de paraules i frases 

- Descripció de persones + treball oral 

- Poema de la tardor 

- Cançó dels sentits 

- Cançó del tió (llarga) 

- Felicitació de Nadal (postal) 

 



2n trimestre 

 

 

 

 

CENTRES 

D’INTERÈS 

 

• La roba (els colors) 

• El menjar 

• El Carnestoltes 

• Les botigues 

• La casa 

• La família 

Activitats: 

-  Confegir paraules 

-  Escriptura de frases. , estructura de la frase( nom + verb +complement) 

-  Les meves vacances (narració) 

-  Llistat de paraules (compra) 

-  Endevinalles (menjar) 

-  Cançó del Carnestoltes 

-  Descripció de personatges – disfresses 

-  La recepta (Pasqua) 

-  Poema de la mona de Pasqua 

-  Poema de l’hivern 

-  Poema de la casa 

 

 

 

 



3r 

trimestre 

  

CENTRES 

D’INTERÈS 

 

• Els vehicles 

• Festes i tradicions 

populars: Sant Jordi 

• La ciutat 

• Els oficis (materials) 

• Els animals 

 

Activitats: 

- Ordenar la llegenda de Sant Jordi 

- Confegir la llegenda de Sant Jordi 

- Descripció de vehicles, paisatges i animal 

- Vocabulari del centre d’interès 

- Estructura de la frase 

- Poema (“Tots els nens del meu carrer”) 

- Fer definicions d’objectes (oficis) 

 

 

 

 

 

 

 


