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0.-INTRODUCCIÓ 

Seguint la legislació vigent de referència1, la comunitat educativa del CEIP Xarau 
acorda aquest PLC, que proposa aquests objectius fonamentals: 

 

 formar persones competents comunicativament plurilingües que usin 
críticament els diferents llenguatges i mitjans de comunicació que els 
ofereix la societat i per al desenvolupament personal i per a la seva 
participació en la societat. 

 L’obtenció d’una diagnosi fiable i constant de la realitat socio-lingüística 
de les persones que intervenen directa o indirectament al centre. 

 Organitzar el tractament de la llengua i la comunicació al centre, 
establir-ne  les  línies  d’actuació  a  seguir,  i  adequar  els  mecanismes  de 
millora. 

 L’impuls de la llengua catalana com a llengua vehicular d’ús, de cohesió 
social i aprenentatge al centre. 

 La revisió de les metodologies d’immersió, d’acord amb la nova realitat 
sociolingüística del nostre alumnat. 

 Establir camins de reflexió i millora pel que fa a l’ús de la llengua de 
l’alumnat, el tractament de les llengües al centre, l’acolliment i la 
diversitat lingüística i cultural. 

 

Entenem que aquesta ha de ser una eina més de projecció no únicament com a 
transmissora d’aprenentatges i experiències sinó que, en allò que sigui possible, 
s’insereixi com un valor més en l’àmbit personal i de formació de tothom que intervé 
en el centre. 

 
Finalitats del PLC 

El present Projecte Lingüístic del Centre –que configura part del PE del Centre– 
recollirà  els  aspectes  relatius  a  l’ensenyament-aprenentatge  i  ús  de  les  llengües 
presents a la nostra escola. Amb aquest document pretenem explicitar els aspectes 
metodològics que han de donar coherència al tractament de les llengües que 
s’utilitzen i estudien al centre (català, castellà i anglès), així com establir els àmbits d’ús 
de cadascuna i la distribució horària per als diferents cicles. Fonamentem el present 
treball d’acord amb les següents premisses: 

 
1 

Article 20.1 de la Llei1/1998, article 6 del Decret 94/1992; article 5 del Decret 95/1992; article 

5.1 del Decret 96/1992; article 6.1 del Decret 332/1994; article 5.1 del Decret 82/1996 i articles 

4, 5 i 9 del Decret 142/2007 

mailto:ceipxarau@xtec.cat


ESCOLA XARAU 
C/Santa Anna, 65 

Telf. 93 6926404 

e-mail ceipxarau@xtec.cat 

 

 
 

 

 El centre ha de ser el nucli d’una proposta d’educació lingüística d’entorn. 

 Conèixer més d’una llengua i les cultures que les representen és un enriquiment 
personal que ajuda a experimentar i a compartir altres visions del món, i a 
generar nous espais per a la comprensió i acceptació dels altres. 

 Un dels objectius fonamentals de la tasca educadora ha de ser la de formar 
parlants plurilingües i pluriculturals que esdevinguin respectuosos envers la 
diversitat lingüística i, en la mesura que sigui possible, que valorin la possibilitat 
d’aprendre noves llengües i conèixer altres cultures. 

 L’assoliment de la competència plena en català i castellà és la garantia que 
l’escola proporciona a l’alumnat el coneixement lingüístic, comunicatiu i literari 
que els cal per dotar-los de les mateixes oportunitats. 

 Les llengües d’origen de l’alumnat han de ser presents a l’escola, ja sigui en el 
propi aprenentatge o de forma simbòlica com a reconeixement del patrimoni 
cultural que aporten. 

 L’aprenentatge de la llengua s’ha de situar en el marc de l’aprenentatge global 
curricular, la qual cosa implica totes les àrees, àmbits i especificitats de cada 
disciplina. 

 La llengua ha de ser plantejada com un aprenentatge que durarà tota la vida. 

 La restricció del català als espais vinculats al currículum escolar, la seva 
desvinculació de les relacions interpersonals, afectives i lúdiques dificulta 
l’assoliment de competències lingüístiques i la integració social de les persones. 

 L’equip de mestres no pot relativitzar la importància de la llengua ni desvincular- 
se d’un projecte que proporciona eines fonamentals en la formació de l’alumnats 
i de les persones en general. 

 Les famílies s’han de vincular a PLC per tal que puguin projectar millor als fills la 
valoració per l’aprenentatge i l’ús de les llengües, aspecte fonamental per 
desenvolupar les seves competències comunicatives i comprensives. 

 El PLC ha d’abastar també les activitats no docents que impliquen altres 
membres de la comunitat educativa (menjador, extraescolars...), els usos 
lingüístics dels quals han de ser coherents amb els del centre on exerceixen. 
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1.- ANÀLISI DEL CONTEXT 

1.1. ALUMNAT I FAMÍLIES 

Majoritàriament l’alumnat del centre és determinat per fills de gent treballadora, 
assalariada   de   nivell   sòcio-econòmic   i   cultural   mitjà-baix,   si   bé   amb   algunes 
excepcions. 

En el moment d’elaborar aquest document, podem establir que a l’escola hi ha un 16% 
d’alumnes d’incorporació tardana, la majoria dels quals de procedències diverses, 
predominantment  de  Sud-amèrica,  su  d’Àfrica,  Àsia  i  Europa  Oriental.  El  següent 
quadre explícita el repartiment de l’alumnat nouvingut en el conjunt dels diferents 
nivells: 

 

 
nivell 

 

núm. total 

alumnes/nivell 

P-3 

39 

P-4 

48 

P-5 

47 

1r 

41 

2n 

48 

3r 

48 

4t 

45 

5è 

37 

6è 

42 

núm. alumnes 
nouvinguts/niv 

ell 

4 3 6 3 8 11 6 11 11 

% nouvinguts 
per nivells 

10,3% 6,3% 12,8% 7,3% 16,6% 22,9% 13,3% 29,7% 26,2% 

 

Pel que fa a alumnes que requereixen necessitats educatives especials (AEE) el 
percentatge és del 8%, l’atenció específica dels quals recau, a banda del tutor/a, en 
dos mestres amb l’especialitat d’EE. 

Pel que fa a l’ús de la llengua de les famílies que configuren l’alumnat del centre, la 
castellana és predominant. Podem afirmar, ni que sigui per pura pràctica empírica, que 
tanmateix l’ús i desús d’una determinada llengua no interfereix la capacitat de 
comprensió de les famílies pel que fa al català, excepte en aquells casos de famílies 
nouvingudes. Una lleugera anàlisi de l’enquesta permet observar l’estancament 
generalitzat dels usos lingüístics a nivell familiar, malgrat que un fracció no majoritària 
es decanta per respondre que comparteixen usos lingüístics, en aquest cas 
català/espanyol. Igualment s’estableix que la llengua predominant en iniciar 
l’escolaritat és, sense cap tipus de dubte, la castellana. 
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llengua d’ús familiar2 

  
nivell 

 
CAT ESP CAT i CAS 

 
EDUCACIÓ 

 
INFANTIL 

3 anys 5% 63% 32% 

 4 anys 20% 28% 54% 

  

5 anys 
 

15% 
 

47% 
 

38% 

 
EDUCACIÓ 

 
1r 

 
10% 

 
50% 

 
40% 

PRIMÀRIA  
2n 

 
8% 

 
42% 

 
50% 

  

3r 
 

5% 
 

47% 
 

48% 

  

4t 
 

10% 
 

74% 
 

16% 

  

5è 
 

3% 
 

66% 
 

31% 

  
6è 

 
3% 

 
73% 

 
24% 

 
 

 

1.1.2 MESTRES 

L’equip docent del centre manifesta que el 22,7% té com a llengua d’ús més freqüent 
fora de l’escola el català; el 36,4% usa majoritàriament el castellà fora de les relacions 

 
2 

Dades obtingudes a partir d’una enquesta realitzada a les famílies el curs 2006/7  
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laborals i el 40,9% s’expressa de forma alterna, en català i/o en castellà en les seves 
relacions familiars i d’amistat.3 

Respecte a les titulacions, capacitacions i idoneïtats dels docents de l’escola pel que fa 
a coneixement i ensenyament de la llengua catalana, aquestes queden reflectides en el 
següent gràfic4 

 
 

nivell D, 
JPC 

nivell C, 
JPC 

mestre de 
català 

certificació 
capacitació 

certificació 
1r cicle 

 
 

1 6 7 9 13 
 

En les comunicacions escrites internes i externes, així com la llengua d’ús en les 
reunions del centre, preval de forma exclusiva la catalana. També és aquest el cas de 
les reunions internes, llevat de casos molt particulars de determinats membres del 
claustre. 

1.1.3. PERSONAL NO DOCENT 

El personal no docent del centre és format pel conserge, auxiliar administrativa, el 
personal de monitoratge del menjador, així com el de les activitats extraescolars i 
personal de neteja. 

Les comunicacions del conserge es produeixen gairebé sempre en llengua no catalana, 
motiu que possibilita en excés que la resta de personal i l’alumnat s’hi dirigeixin en 
castellà. El mateix amb la majoria del personal de neteja. I ben al contrari és el cas de 
l’auxiliar administrativa. Pel que fa al personal de menjador i d’activitats extraescolars, 
passa amb el personal de neteja, en canvi l’auxiliar administrativa 

Respecte als monitors/ores de menjador i d’extraescolars, aquests responen que les 
seves relacions comunicatives amb l’alumnat les enceten en un 90% dels casos en 
català. En el 25% d’aquests casos, si l’alume/a respon en castellà, la conversa esdevé 
totalment en castellà, mentre que en un 26% de les mateixes situacions, aquest 
personal manté la llengua catalana, independentment que l’alumne/a passi al 
castellà5. 

 
 
 
 

 
3 
Segons respostes obtingudes a una enquesta del curs 2007/8 

4 
Dades corresponents al personal docent del centre el curs 2007/8 

5 
Segons es desprèn d’enquesta realitzada durant el curs 2007/8 
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1.2. SITUACIÓ I ENTORN DEL CENTRE 

El Ceip Xarau és situat al carrer de santa Anna, al barri del Sot de Can Xarau, el nom del 
qual ve donat per l’antiga masia propietària de les terres i de la forma enfonsada de la 
terrassa del Riu-Sec, ubicació actual del centre. 

Construïda el 1979, l’escola es troba, per una banda, en una zona de cases i pisos de 
gent treballadora, així com d’algunes torres d’estil noucentista que encara es 
conserven i d’altres de més nova construcció; també s’hi troben alguns tallers que han 
sobreviscut.  Per  la  banda  nord  i  nord-oest  l’escola  gairebé  limita  amb  els  polígons 
industrials Polizur, la zona industrial de Can Clota i la carretera de Badia del Vallès. Per 
l’altra banda el carrer de santa Anna s’allarga fins al centre de la població. Als entorns 
del centre podem trobar els equipaments del Poliesportiu Can Xarau, el gimnàs Arvi i 
l’Escola d’Adults L’Alzina 

El centre, de doble línia en tots els seus nivells educatius i pendent de remodelació 
arquitectònica, actualment consta de tres edificis. En un primer bloc s’hi ubiquen els 
nivells d’Educació Infantil, 3 i 4 anys, i una aula de psicomotricitat. En un altre hi 
trobem les aules d’Educació Infantil, 5 anys, el cicle inicial de Primària i tres aules més 
destinades a l’educació musical, anglès i a biblioteca, respectivament. A l’edifici 
restant, més principal, hi ha la resta d’aules, cicle mitjà i superior, així com l’aula 
d’informàtica, el gimnàs, una aula taller i les dependències de consergeria, secretaria, 
despatx de direcció, sala de mestres i menjador. 

2.5. Organització horària (classes i hores d’acollida) 

La llengua catalana és la llengua vehicular i d’aprenentatge en tots i cadascun dels 
àmbits que conformen el centre. A l’etapa d’Educació Infantil la majoria d’alumnes 
que s’incorpora a l’escola participa del procés d’immersió en català. El cicle inicial de 
Primària destina tres hores setmanals a l’aprenentatge específic d’aquesta llengua, 
més una hora i 45 minuts més, 1r nivell, i d’una hora i mitja més, 2n nivell, 
d’estructures comunes. El cicle mitjà destina tres hores i mitja setmanals, incloses les 
de les estructures comunes, més mitja hora quinzenal amb la meitat del grup classe, 
destinada específicament a l’expressió oral. El cicle superior programa dues hores i 
mitja específicament a l’aprenentatge del català, més una hora i mitja més que 
inclouen les estructures comunes. 

La llengua castellana s’introdueix al 1r nivell de l’Educació Primària, cicle inicial, amb 
un total de sessions que acumulen una hora i mitja al primer nivell i dues hores i 
quinze minuts al 2n nivell. Al cicle mitjà i al cicle superior són dues hores i mitja, les 
destinades específicament a la llengua castellana. Cal considerar que, a banda d’aquest 
temps específic, també es treballa aquesta llengua, amb les estructures comunes 
esmentades en l’apartat anterior. 
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Pel que fa a la llengua anglesa, aquesta s’introdueix al cicle inicial. Els dos nivells del 
cicle hi destinen una hora setmanal en dues sessions de ½ hora i grup classe partit. Al 
cicle mitjà i cicle superior, s’hi estableixen dues hores, més mitja hora més quinzenal 
amb la meitat del grup classe. També les estructures comunes incideixen d’alguna 
manera en els conceptes lingüístics compartits amb aquesta llengua. 

2.6. Aula d’acollida 

L’alumnat d’incorporació tardana o nouvingut/uda rep atenció individualitzada a l’aula 
d’acollida on romandrà durant un màxim de dos cursos amb un/a mestre/a amb 
dedicació exclusiva a aquesta aula. En aquest espai acollim i introduïm l’alumne/a en la 
nova realitat lingüística amb què s’ha de trobar. Preferentment el treball de suport a 
l’AA es duu a terme quan a l’aula ordinària es realitzen activitats de les àrees 
instrumentals. Entenem que l’aula d’acollida ha de representar un marc de referència, 
amb un entorn de treball obert dins del centre educatiu, que faciliti l’atenció 
immediata i més adequada de l’alumnat nouvingut i que ajudi a resoldre les inquietuds 
del conjunt de l’equip docent davant la nova realitat. 

Aquesta estructura organitzativa té previstes una sèrie de mesures curriculars i 
metodo-lògiques –materials curriculars... – que garanteixen l’aprenentatge intensiu de 
la llengua, permeten o han de permetre la progressiva incorporació de l’alumnat a 
l’aula ordinària i, en la mesura que sigui possible, una més ràpida ubicació personal i 
humana en la nova realitat geosocial de l’almne/a. 
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PROPOSTES DE BONES PRÀCTIQUES PER A L’ÚS DE LA LLENGUA 
 

àmbit Actuacions 

 

 
Aula 

Donar un impuls a la llengua oral a base de programar, dins de totes les àrees i nivells, el treball de la llengua oral com a part de l’àrea de llengua 

catalana, d’acord amb les competències comunicatives introduïdes en el nou currículum. 

Utilitzar les exposicions orals per provocar la interacció oral entre alumnes i docents com a recurs en qualsevol àrea, d’acord amb les competències 

comunicatives introduïdes en el nou currículum. Per exemple: explicar oralment la resolució de problemes matemàtics, d’un experiment de naturals, 

fer resums de temes. 

L’alumnat ha d’estar informat que se li avaluarà aquesta activitat. 

Parlar  sempre  en  català.  Quan  l’alumnat  s’adreci  en  castellà  al  professorat,  aquest  ha  de  demanar-li  que  repeteixi  la  pregunta  en  català,  utilitzant 

estratègies del programa d’immersió. Per exemple: fer preguntes com ara “Què vols dir?/ Vols dir això/ Torna-m’ho a dir/ Repeteix-ho si us plau...”. 

Cal disposar de material amb suport visual per facilitar la comunicació: abecedaris, vocabulari i cartells visuals amb les frases més usuals i quotidianes 

penjades a l’aula. 

Utilitzar rutines i repeticions que facilitin l’aprenentatge i que puguin servir per introduir la matèria: Avui treballarem, Quin material necessitem? Com 

us sembla que ho podem fer? etc. 

Les estratègies PIL s’han d’adequar al context i a l’edat de l’alumnat. 

Utilitzar activitats com els debats, les representacions teatrals, etc, per tal d’estimular l’ús de la llengua oral. 

Informar  l’alumnat  que  un  criteri  d’avaluació  a  les  diverses  àrees  serà  l’ús  comunicatiu  de  la  llengua  (entre  professorat  –alumnat  i  entre  alumnat- 

alumnat) 
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 Aplicar a les altres àrees del currículum les estratègies de llengua oral treballades a l’àrea de llengua. 

Tot el professorat és responsable de l’aprenentatge correcte, oral i escrit, del vocabulari específic de la seva matèria. Saber utilitzar aquest vocabulari 

en el context adequat. 

Fer una programació de les estructures lingüístiques comunes. 

 
 

Centre 

Promocionar l’ús de la llengua oral, mitjançant parelles lingüístiques, que funcionin a l’hora del pati i del menjador, amb la participació de tota la 

comunitat educativa: personal no docent, personal de serveis, professorat, pares i mares, etc. 

Marcar com a objectiu de centre que tot el personal que es contracti per fer activitats extraescolars sigui competent en llengua catalana. Parlar amb 

l’AMPA, ajuntament i institucions que tinguin a veure amb la seva contractació. 

Dinamitzar l’ús de la llengua a través de diversos projectes i activitats: 

- Organitzar Padrins de lectura: alumnat de cicle superior expliquen contes a alumnes més petits. 

- Tenir plafons dins el centre amb notícies d’actualitat propera als alumnes que es puguin comentar.  

- Organitzar jocs de llengua on participi tota l’escola: endevinar un personatge, jeroglífics, gimcanes lingüístiques, etc. 

- Crear un personatge referent que ajudi a promocionar-ne l’ús  a través de diverses activitats. 

Fer activitats dirigides al pati i a l’hora de menjador. Per exemple: jocs, esports, ... 

Incentivar el professorat perquè tingui un paper més actiu en les activitats de pati. 

Potenciar la biblioteca escolar més enllà de l’espai propi. Per exemple: Explicar contes o potenciar la lectura al pati, durant l’hora d’esbarjo (bibliopati), 

organitzar ”l’hora del conte” en horari extraescolar. 

Participar en el projecte d’innovació Puntedu per facilitar activitats de lectura (bibliopati, etc.). 

Convertir les biblioteques de centre en mediateques per fer treballs multimèdia, amb imatge, so i text. 
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 Crear la figura de l’alumne-guia per a alumnat nouvingut o amb dificultats per expressar-se en llengua catalana.  

A l’hora del pati i a les entrades i sortides utilitzar la megafonia per escoltar cançons en català. 

 

 

 

Entorn 

Afavorir els intercanvis amb altres centres dins el territori de parla catalana. A través del correu postal, les TAC, i/o presencials. 

Utilitzar la ràdio com a mitjà per a l’ús funcional i significatiu de la llengua. Programa audacity i xtec ràdio del Departament d’Educació. El gust per la 

paraula. Digues com. 

Utilitzar els mitjans audiovisuals com el vídeo o la revista escolar per treballar la funcionalitat de la llengua. També es poden utilitzar pissarres 

interactives o programes de karaoke. 

Fer participar els alumnes en les situacions comunicatives reals. Atenent pares i altres convidats en diverses celebracions del centre, portes obertes, 

festes ,etc. 

Recuperar les tradicions orals relacionades amb les festes populars, amb els canvis d’estació i amb els fenòmens de la natura: Castanyada, nadales, 

primavera, pluja, etc. 

Potenciar el teatre com a activitat habitual per treballar la llengua  

Que tot el professorat del centre faci un ús sistemàtic del català durant tot l’horari escolar i en totes les activitats, fins i tot en la interacció personal 

en presència de l’alumnat.  

 

 
 

Entorn 

Participar en els mitjans de comunicació locals. A través de la ràdio, diaris i revistes, etc. 

Participar en les iniciatives locals que organitzin altres entitats: concursos literaris, festes populars, tradicions, sortides, excursions, festes majors, etc. 

Participar en concursos com el Picalletres, el Bocamoll, etc. 

Organitzar tallers i activitats per a pares i mares on es garanteixi l’ús del català: cosir, cuina, educació física, etc. 

Obrir la biblioteca al barri. Organitzar tertúlies, club de lectura, etc. 

mailto:ceipxarau@xtec.cat


ESCOLA XARAU 
C/Santa Anna, 65 

Telf. 93 6926404 

e-mail ceipxarau@xtec.cat 

 

 
 Obrir les instal··lacions del centre per fer activitats del barri: esportives, culturals, etc. 

 

ACTUACIONS 

CENTRE 

DIAGNOSI METODOLÒGICA 

Xarxa de competències bàsiques: expressió oral 

Organitzar padrins de lectura (5è-EI-3) 

AULA 

PAUTES PEL PROFESSORAT I L’ALUMNAT: Guix num.143 

Components de la competència comunicativa 

Estratègies per treballar les rutines i repeticions (material PIL) 
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2.1. LA LLENGUA CATALANA, LLENGUA VEHICULAR I D’APRENENTATGE 

 
 

3. CONCRECIÓ OPERATIVA DEL PLC. 
 

 

2.1.1. LA LLENGUA, VEHICLE DE COMUNICACIÓ I CONVIVÈNCIA 

OBJECTIUS ACTUACIONS RESP. TEMP. INDICADORS 

 
 
 
 
 
 
2.1.1.1. 
Vetllar perquè la llengua catalana 
sigui l’eina d’ús i de relació entre el 
professorat del centre tan dins com 
fora de l’aula. 

 Reflexionar conjuntament tot el 
professorat del centre i implicar-se sobre 
l’ús del català amb els alumnes tan dins 
com fora de l’aula. Argumentacions i 
acords. 

 

 Compartir el principi que els mestres són 
model lingüístic pels alumnes en tot 
moment, tan dins com fora de l’aula. 

 

 Donar i compartir estratègies 
metodològiques als mestres per 
fomentar les intervencions lingüístiques 
dels alumnes en llengua catalana. 

 
 Aplicar aquestes estratègies en les 

activitats d’aula. 
 
 Detectar les necessitats de formació de 

 
Tots els/les 
mestres, i 
l’equip 
directiu. 

 
 

Cap d’estudis, 
CLIC 

 

Equips de 
cicle, cap 
d’estudis i 
CLIC. 

 

Cap d’estudis 

 
1 sessió de 
treball per 
cicles o 
claustre. 

 

1 sessió de 
formació 
interna per 
compartir 
estratègies 
d’intervenció 
lingüística. 

 
 

 
3r. trimestre 

 Planificació de les 
sessions de reflexió del 
professorat. 

 Traspàs de 
documentació al 
professorat. 

 
 

 Passar pautes 
d’avaluació de l’ús de la 
llengua al centre. 

 
 

 
 Planificació de la 

formació necessària. 
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2.1.1. LA LLENGUA, VEHICLE DE COMUNICACIÓ I CONVIVÈNCIA 

OBJECTIUS ACTUACIONS RESP. TEMP. INDICADORS 
 llengua i de didàctica de la llengua del 

professorat, i participar en activitats dins 
del PFZ. 

   

 
 
 
 
2.1.1.2 
Promoure l’ús del català entre els 
alumnes en totes les activitats 
acadèmiques i de relació al centre. 

 Valorar positivament l’esforç en l’ús de 
la Llengua Catalana com a llengua 
vehicular en tot moment. 

 Exigir als alumnes que es dirigeixin als/a 
les mestres sempre en Llengua Catalana 
(dins i fora de l’aula). 

 

 Cercar activitats dins de les festes 
d’escola on els alumnes estiguin en 
situació d’utilitzar el català davant 
d’altres alumnes. 

 Facilitar intercanvis entre grups classe 
(explicació de projectes o treballs, 
apadrinament lector, ..... ). 

 
 
 
 

 
Tots els/les 
mestres. 

 
 
 
Al llarg de tot 
el curs. 

 
 

Valoracions 
trimestrals. 

 
 

 Observació i valoració 
de les millores 
obtingudes en les 
reunions de coordinació 
dels diferents cicles. 

 Pautes d’observació de 
l’ús de la llengua al 
centre. 

 

2.1.2. L’APRENENTATGE / ENSENYAMENT DE LA LLENGUA CATALANA 

OBJECTIUS ACTUACIONS RESP. TEMP. INDICADORS 
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2.1.2. L’APRENENTATGE / ENSENYAMENT DE LA LLENGUA CATALANA 

OBJECTIUS ACTUACIONS RESP. TEMP. INDICADORS 

 
 

 
2.1.2.1. 
Actualització i revisió del Programa 
d’Immersió Lingüística del centre. 

 Compartir entre el professorat les 
estratègies metodològiques del PIL. Fer 
el traspàs dels acords establerts al 
professorat de nova incorporació. 

 Informar a les famílies del PIL que es duu 
a terme a l’escola, i el tractament de 
llengües que es realitza a cada curs. 

 Revisar els continguts de les reunions 
d’inici de curs. 

 Establir i recollir els acords dels dif. cicles 
sobre metod. d’ens.de segones lleng.. 

 

 Cap 
d’estudis, 
CLIC 

 

 Cicles 
educatius. 

 
 
 

 
Al llarg del 
curs. 

 Planificació de sessions 
de revisió del PIL al 
centre. 

 Recull dels guions de les 
reunions d’inici de curs 
amb les famílies. 

 Planificació de reunions 
de traspàs amb 
professorat nou. 

 Recull dels acords 
establerts al centre. 

 
 
 
2.1.2.2. (2011-2012) 
Fomentar el treball de llengua oral al 
centre. 

 Compartir entre el professorat pautes 
per la planificació d’activitats de llengua 
oral. 

 Promoure activitats específiques de 
llengua oral: tallers de teatre, 
exposicions orals, ... 

 Establir pautes pel treball de les 
diferents tipologies de textos 
(entrevista, conversa, dramatització, 
argumentació, ...). 

 
 
 
 
Equip docent 

 
 

 
Al llarg del 
curs 

 Recull d’acords de 
programació de la 
llengua oral per cicles. 

 Models de graelles de 
programació de la 
llengua oral. Recull 
d’exemplificacions. 

 Recull de les pautes pel 
treball dels textos. 
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2.1.2. L’APRENENTATGE / ENSENYAMENT DE LA LLENGUA CATALANA 

OBJECTIUS ACTUACIONS RESP. TEMP. INDICADORS 

 
 
 
 

2.1.2.3. 
Fomentar i impulsar la lectura i 
l’escriptura entre els nostres alumnes. 

 Planificar l’aprenentatge inicial de la 
lectura i l’escriptura amb acords entre 
els cicles de E.I. i C.I. 

 Realitzar el desplegament del currículum 
nou d’E.I. i C.I., amb l’elaboració de 
programacions pels diferents cicles i 
cursos. 

 Establir acords per l’aprenentatge de la 
lectura i l’escriptura al llarg de la 
Primària. 

 Compartir entre el professorat 
estratègies de comprensió lectora. 

 Establir acords pel treball de les 
tipologies textuals. 

 
 
 
 
 

Equip docent 

 
 
 
 

 
Al llarg del 
curs. 

 Acords intercicles per 
l’ensenyament i 
aprenentatge de la 
lecto-escriptura. 

 Valoració per cicles de 
l’aplicació dels acords. 

 Recull de les 
programacions del 
desplegament del nou 
currículum. 

 Recull de les pautes per 
treballar la comprensió 
lectora i les tipologies 
textuals. 

  Fer el seguiment de l’aplicació del nou 
currículum d’E.I. i Primària. 

 Establir pautes perquè en el 
desenvolupament de les activitats es 
parteixi sempre de la llengua oral per 
introduir la llengua escrita, i es produeixi 
la utilització d’un llenguatge o altre per 
assegurar la comprensió i la realització 
de produccions escrites: 

   Recull dels acords que 
s’estableixin. 

2.1.2.4. 
Establir el lligam en les activitats 
didàctiques entre la llengua oral i la 
llengua escrita. 

Mestres dels 
diferents 
cicles. 
Cap d’estudis 

 
Al llarg del 
curs 

 Acords del 
desenvolupament d’una 
sessió didàctica amb els 
alumnes. 

   
 Recull de les diferents 
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2.1.2. L’APRENENTATGE / ENSENYAMENT DE LA LLENGUA CATALANA 

OBJECTIUS ACTUACIONS RESP. TEMP. INDICADORS 

  pautes pel desenvolupament de les 
sessions de treball als diferents 
cicles, 

 elaboració i revisió de les 
programacions del nou currículum. 

  programacions 
d’aplicació del nou 
currículum que es dugui 
a terme al centre. 

 

2.1.2.5. 
L’aprenentatge del català s’impulsarà 
des de totes les àrees d’aprenentatge. 

 Difondre els acords pel tractament de la 
llengua entre tot el professorat, donat 
que totes les àrees utilitzen la llengua i 
des de totes les àrees s’ha d’aprendre 
llengua. 

 

 
Cap d’estudis, 
EC i CLIC 

 

 
Al llarg de tot 
el curs 

 Traspàs d’acords 
establerts al centre en 
sessions de coordinació 
de cicle. 

2.1.2.6. 
Continuar mantenint la coordinació i 
el traspàs amb els centres de 
Secundària de la zona. 

 
 Participació en les reunions, i traspàs al 

centre. 

 
Mestres 
responsables. 

 
Al llarg del 
curs 

 

 Actes de les reunions. 

 
2.1.2.7. 
Fer el seguiment de l’atenció 
educativa de l’alumnat nouvingut. 

 Impulsar el desenvolupament dels Plans 
Individuals Intensius al centre. 

 
 Fer el seguiment dels acords per 

l’adjudicació de curs a l’alumnat 

 
Clic/tutors 
alumnat 
nouvingut 

 
Al llarg del 
curs. 

 

 Recull dels PI elaborats. 
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2.1.2. L’APRENENTATGE / ENSENYAMENT DE LA LLENGUA CATALANA 

OBJECTIUS ACTUACIONS RESP. TEMP. INDICADORS 

 nouvingut i el moment d’introducció de 
l’aprenentatge de noves llengües 
(castellà i anglès). 

   

 
 

 
2.1.2.8. 
Crear espais de reflexió pel 
tractament de la diversitat lingüística 
de l’alumnat al centre. 

Redactar-ho en funció del que ja fa cada 
centre o vol fer respecte a: 
 Establir mesures organitzatives per 

reforçar la llengua oral al Parvulari. 
 Establir mesures organitzatives per 

reforçar l’assoliment de la lectura i 
l’escriptura a C.I.. 

 Establir mesures organitzatives pel 
desenvolupament de la comprensió 
lectora, l’expressió oral i escrita a C.M. i 
C.S. 

 
 
 

 
Equips de cicle 
Cap d’estudis 

 
 
 

 
Al llarg del 
curs 

 

 
 Recull de mesures 

organitzatives. 
 Planificació de les 

actuacions 
corresponents als 
diferents cicles (horaris, 
programacions). 

 

2.1.2.9. 
Fomentar activitats per incentivar lús 
de la llengua. 

 Participar en activitats de l’entorn o dins 
del centre que promoguin l’ús de la 
llengua entre els alumnes: sortides, 
participació en concursos i certàmens, 
visites, activitats amb monitors, ... 

 Promoure la revista de l’escola i la 
participació. 

 

 
Tot l’equip 
docent 

 

 
Al llarg del 
curs. 

 
 Reunions de planificació 

de les festes d’escola. 
 Memòria de les 

activitats realitzades al 
llarg del curs. 
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2.1.2. L’APRENENTATGE / ENSENYAMENT DE LA LLENGUA CATALANA 

OBJECTIUS ACTUACIONS RESP. TEMP. INDICADORS 

  Impulsar els Jocs Florals del centre i del 
districte. 

   

 

2.1.2.10. (2012-2013) 
Establir criteris d’avaluació del 
coneixement de llengua d’acord amb 
el desplegament del currículum, i 
l’aplicació de la normativa 
d’avaluació. 

 Valoració per cicles dels resultats 
obtinguts en les competències bàsiques. 

 Establir criteris per cicles i nivells per 
l’aplicació de les noves valoracions en 
l’avaluació (I, S, Bé, Not., Ex.). 

 Compartir amb l’alumnat els criteris 
d’avaluació de la llengua. Fomentar la 
autoavaluació del procés 
d’aprenentatge. 

 

Equips de cicle 
Cap d’estudis. 

 

Mestre de 
català- 
alumnat 

 
 
 
Al llarg del 
curs. 

 Recull dels criteris 
establerts. 

 Recull de graelles 
d’autoavaluació dels 
alumnes. 

 Recull de les valoracions 
de la implicació de 
l’alumnat en l’avaluació. 

2.1.2.11. 
Aplicar criteris compartits en la 
selecció del material didàctic dels 
alumnes. 

 

 Revisar la coherència en la selecció dels 
materials dels diferents cicles i nivells 
(llibres de text, quaderns de suport,...) 

 

Cap d’estudis i 
coordinadors 
de cicle. 

 

3er trimestre 

 
 Llistat dels materials 

didàctics dels alumnes. 

 

 
2.1.3. EL CATALÀ, LLENGUA VERTEBRADORA D’UN PROJECTE PLURILINGÜE 

OBJECTIUS ACTUACIONS RESP. TEMP. INDICADORS 

2.1.3.1. 
Vetllar per la utilització de la llengua 
vehicular en la selecció de programari 

 Fer un recull de programari TIC per cada 
cicle en llengua catalana. 

Equip docent i 
Coord. 
Informàtica 

Al llarg del 
curs 

 Llistat de programari 
TIC per cursos. 

 Difusió entre el 
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2.1.3. EL CATALÀ, LLENGUA VERTEBRADORA D’UN PROJECTE PLURILINGÜE 

OBJECTIUS ACTUACIONS RESP. TEMP. INDICADORS 

TIC.    professorat. 

S’ha recollit en altres apartats. 
2.1.3.2. 
Incidir en el treball dels usos 
lingüístics en diferents contextos 
comunicatius (en activitats a l’aula, en 
les relacions interpersonals fora de 
l’aula, en les sortides, en activitats 
generals de centre,...) 

 
 Promoure activitats en que els alumnes 

facin ús de la llengua catalana entre ells: 
festes d’escola, jocs de pati, activitats 
d’intercanvi entre les diferents 
classes...... 

 
 

Tot l’equip 
docent 

 
 

Al llarg del 
curs. 

 
 Reunions de planificació 

de les festes d’escola. 
 Memòria de les 

activitats realitzades al 
llarg del curs. 

 

 
2.1.3.4. 
El centre vetllarà pel reconeixement i 
la valoració de les llengües d’origen 
dels alumnes. 

 Conèixer les característiques de les 
diferents llengües dels alumnes. 

 
 

 Fer present les llengües d’origen tan en 
activitats d’aula com en les festes i 
celebracions. 

 

 
Tutora AA i 
CLIC 

 

Equip docent 

 
 
 
Al llarg del 
curs. 

 Difusió de 
documentació 
característiques 
principals diferents 
llengües. 

 Recull de les activitats 
realitzades en les 
programacions o en la 
memòria de centre. 
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2.2.1. L’APRNENTATGE / ENSENYAMENT DE LA LLENGUA CASTELLANA 

OBJECTIUS ACTUACIONS RESP. TEMP. INDICADORS 

2.2.1.1. 
Vetllar per la coherència 
metodològica i la continuïtat entre la 
llengua catalana i la llengua 
castellana. 

 Establir criteris pel tractament de les 
estructures lingüístiques comunes. 

 Planificar el treball de les estructures 
lingüístiques comunes als diferents cicles 
i cursos. 

 
Equips de 
cicle, cap 
d’estudis, CLIC 

 

Al llarg del 
curs 

 Recull dels acords. 
 Graelles de planificació 

de les estructures 
lingüístiques al llarg de 
la Primària. 

 
 
 
2.2.1.2. 
Vetllar pel desenvolupament de la 
competència oral en llengua 
castellana, que permeti als alumnes 
desenvolupar-se en aquesta llengua 
tan en contextos formals com 
informals. 

 Introduir la llengua castellana de forma 
oral en el primer curs de Primària. 

 Planificar el tractament de la llengua 
oral en castellà al llarg de tota la 
Primària, amb activitats que plantegin 
situacions comunicatives d’ús de la 
llengua amb registres diferents. 

 Aplicar la metodologia de treball dels 
textos orals que es fa en català al 
castellà. Treballar les diferents tipologies 
de textos orals. 

 Promoure activitats d’ús de la llengua 
(intercanvis escolars, obres de teatre, 
lectura i anàlisi de llibres llegits, ...). 

 
 
 
 

Equips de 
cicle, cap 
d’estudis, CLIC 

 
 
 
 

 
Al llarg del 
curs. 

 
 
 
 
 Recull dels acords sobre 

el tractament oral de la 
llengua castellana. 

 Memòria d’activitats 
realitzades. 

2.2.1.3.  Presentar llibres i lectures tan de la Mestres de Al llarg del  Llistat de lectures 
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2.2.1. L’APRNENTATGE / ENSENYAMENT DE LA LLENGUA CASTELLANA 

OBJECTIUS ACTUACIONS RESP. TEMP. INDICADORS 

Promoure la lectura i l’escriptura en 
llengua castellana coordinadament 
amb el que es fa en llengua catalana 

biblioteca d’aula com de l’escola en 
llengua castellana. 

 Seguir les mateixes pautes de 
comprensió lectora i elaboració de 
textos tan en català com en castellà. 

 Fomentar activitats de lectura i 
escriptura en castellà (intercanvis TIC 
amb altres centres, apadrinament lector, 
participació en concursos literaris, ... ) 

llengua 
castellana 
Cap d’estudis 
CLIC 

curs. recomanades per 
cursos. 

 Recull dels acords pel 
tractament de la lectura 
i escriptura en castellà. 

 Memòria de les 
activitats realitzades. 

 
2.2.1.4. 
Planificar activitats d’ús de la llengua 
castellana. 

 Planificar la utilització dels recursos TIC i 
audiovisuals en l’aprenentatge del 
castellà. 

 Promoure la realització d’activitats d’ús 
del castellà més enllà de l’aula. 

Mestres de 
llengua 
castellana, 
CLIC, coord. 
d’informàtica 

  Llistat de recursos per 
l’aprenentatge del 
castellà. 

 Memòria de les 
activitats realitzades. 

 
2.2.1.5. 
Programar blocs de continguts en 
llengua castellana d’acord amb la 
normativa vigent. 

 Planificar la distribució horària dels blocs 
de contingut que s’imparteixin en 
llengua castellana. 

 Establir criteris metodològics tan 
lingüístics com propis de l’àrea. 

 Planificar els suports materials i recursos 
necessaris. 

 

Equip docent, 
cap d’estudis, 
CLIC 

 
1er trimestre. 

 
Al llarg del 
curs. 

 Graella distribució 
horària dels blocs de 
contingut en castellà. 

 Recull criteris 
metodològics. 

 Llistat de materials i 
recursos específics. 

2.2.1.6. 
Determinar l’inici de l’ensenyament i 

 Acordar conjuntament amb la tutora 
d’Acollida, el moment d’introduir una 

Equip docent, 
tutora AA, CLIC 

Al llarg del 
curs 

 Recull de criteris 
d’introducció del 
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2.2.1. L’APRNENTATGE / ENSENYAMENT DE LA LLENGUA CASTELLANA 

OBJECTIUS ACTUACIONS RESP. TEMP. INDICADORS 

aprenentatge de la llengua castellana 
per l’alumnat nouvingut, tenint en 
compte les consideracions individuals 
de cada alumne. 

nova llengua a l’alumnat. 
 Recollir els criteris generals d’inici d’una 

nova llengua en el Pla d’Acollida del 
Centre. 

 Coordinar el treball de llengua castellana 
de l’alumne nouvingut amb el que 
realitza a l’Aula d’Acollida. 

  castellà per l’alumnat 
nouvingut. 

 Reunions periòdiques 
entre el professorat 
implicat i la tutora de 
l’AA. 

2.3. ALTRES LLENGÜES 

 

2.3.1. LLENGÜES ESTRANGERES. 

2.3.1.1. ESTRATÈGIES GENERALS PER A L’ASSOLIMENT DE L’OBJECTIU DE L’ETAPA 

OBJECTIUS ACTUACIONS RESP. TEMP. INDICADORS 

 
 

2.3.1.1. 
Dissenyar el tractament de la llengua 
anglesa en els diferents cicles i cursos, 
així com els blocs de continguts que 
es realitzin en aquesta llengua. 

 Planificar la distribució horària de la 
llengua anglesa a E.I. i Primària, així com 
dels blocs de contingut que es donin en 
aquesta àrea. 

 Recollir al PLC l’opció triada pel centre 
per l’ensenyament de l’anglès, 
l’enfocament metodològic i els criteris 
d’inici de la nova llengua. 

 Revisar la informació que es dona a les 
famílies sobre l’ensenyament i 
aprenentatge de l’anglès. 

 
 

 
Cap d’estudis, 
CLIC, mestres 
d’anglès. 

 
 
 
 
Al llarg del 
curs. 

 
 Distribució horària de la 

llengua anglesa al 
centre. 

 Recull dels criteris 
metodològics i d’inici de 
la llengua al PLC. 

 Recull dels guions de les 
reunions d’inici de curs 
a les famílies. 

mailto:ceipxarau@xtec.cat


 

 

ESCOLA XARAU 
C/Santa Anna, 65 

Telf. 93 6926404 

e-mail ceipxarau@xtec.cat 

 
 

 

2.3.1. LLENGÜES ESTRANGERES. 

2.3.1.1. ESTRATÈGIES GENERALS PER A L’ASSOLIMENT DE L’OBJECTIU DE L’ETAPA 

OBJECTIUS ACTUACIONS RESP. TEMP. INDICADORS 
  Preparar i/o revisar la informació sobre 

el tractament de la llengua anglesa en la 
“Jornada de portes obertes”. 

   

 
 
 
 

2.3.1.1.1. 
Vetllar pel tractament unitari de les 
llengües en una sola àrea curricular. 

 Coordinar el treball metodològic de les 
llengües d’ensenyament i aprenentatge 
al centre: 
 compartir la metodologia del 

programa d’immersió en la 
introducció de la llengua anglesa. 

 compartir els criteris pel tractament 
de la llengua oral i escrita. 

 planificar activitats d’acord amb 
l’enfocament comunicatiu que 
impliquin la interacció entre els 
alumnes. 

 Revisar i/o elaborar criteris comuns per 
l’enfocament de llengües al centre. 

 
 
 
 

Cap d’estudis, 
CLIC, equip 
docent 

 
 
 
 

 
Al llarg del 
curs 

 
 

 Planificació de sessions 
de coordinació 
pedagògica. 

 

 Recull de criteris 
comuns pel tractament 
de les llengües al PLC. 

 
2.3.1.1.2. 
Crear contextos diversos d’aplicació 
de les habilitats lingüístiques 
treballades. 

 Planificar activitats d’aplicació dels 
continguts treballats de les quatre 
habilitats lingüístiques: escoltar, parlar, 
llegir, i escriure. 

 Establir pautes del desenvolupament de 
les sessions de treball en ll.anglesa pels 

 
Mestres 
d’anglès, cap 
d’estudis, CLIC 

 

Al llarg del 
curs. 

 Recull de la 
programació curricular. 

 Recull del disseny de les 
sessions de treball pels 
diferents cursos. 

 Recull dels acords pel 
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2.3.1. LLENGÜES ESTRANGERES. 

2.3.1.1. ESTRATÈGIES GENERALS PER A L’ASSOLIMENT DE L’OBJECTIU DE L’ETAPA 

OBJECTIUS ACTUACIONS RESP. TEMP. INDICADORS 
 diferents cursos. 

 Recollir les consideracions 
metodològiques específiques per la 
llengua oral, pel que fa a la introducció 
de l’anglès. 

  tractament de la 
llengua oral en anglès al 
PLC. 

 
2.3.1.1.3. 
Vetllar per la coherència i continuïtat 
metodològica en la tria de materials. 

 Coordinar la tria de material didàctic per 
l’ensenyament de l’anglès. 

 
 Revisar i ampliar les dotacions de 

material per la llengua anglesa. 

 
Mestres 
d’anglès, CLIC, 
cap d’estudis 

 
3er. 
Trimestre i al 
llarg del curs. 

 
 Llistat del material 

didàctic utilitzat. 

 

2.3.1.1.4. 
Fomentar l’ús de les TIC, TAC i 
recursos audiovisuals en 
l’aprenentatge de la llengua anglesa. 

 Elaborar un recull de programari TIC per 
treballar la llengua anglesa. 

 Dotar els diferents cicles dels recursos 
audiovisuals necessaris pel tractament 
de la llengua oral: gravacions i vídeos 
amb registres lingüístics, micros i 
gravadores per enregistrament dels 
alumnes,... 

Mestres 
d’angles i 
coord. 
d’informàtica 

 
Mestres 
d’anglès 

 
 

Al llarg del 
curs 

 
 

 Llistat de materials i 
recursos. 

2.3.1.1.5. 
Potenciar la llengua anglesa en les 
interaccions orals a l’aula, i vetllar per 
la difusió de les activitats fora de 
l’aula. 

 Estimular i motivar als alumnes en l’ús 
de la llengua anglesa. 

 Divulgar les activitats en anglès que es 
portin a terme al centre. 

 Participar en activitats externes en 

 
Mestres 
d’anglès 

 
Al llarg del 
curs. 

 Recull d’estratègies 
didàctiques per 
promoure l’ús de 
l’anglès. 

 Programacions. 
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2.3.1. LLENGÜES ESTRANGERES. 

2.3.1.1. ESTRATÈGIES GENERALS PER A L’ASSOLIMENT DE L’OBJECTIU DE L’ETAPA 

OBJECTIUS ACTUACIONS RESP. TEMP. INDICADORS 
 llengua anglesa. 

 Facilitar intercanvis en anglès entre 
alumnes de diferents cursos, i també de 
fora del centre. 

   Memòria d’activitats 
realitzades. 

 

 
2.3.1.2. ESTRATÈGIES D’AMPLIACIÓ DE L’OFERTA DE LLENGÜES ESTRANGERES 

OBJECTIUS ACTUACIONS RESP. TEMP. INDICADORS 

 
2.3.1.2.1. 
Planificar l’avançament de la llengua 
anglesa a l’EI 

 Recollir en el PLC el tractament de la 
llengua anglesa que es fa a E.I.: 
dedicació horària, metodologia, criteris 
d’avaluació i coordinació amb els 
mestres de l’etapa. 

Mestres 
d’anglès, cicle 
d’EI, cap 
d’estudis i CLIC 

 
Al llarg del 
curs. 

 
 Recull dels acords i la 

planificació en el PLC. 

 

 
2.3.1.2.2. 
Programar blocs de continguts en 
llengua anglesa d’acord amb la 
normativa vigent. 

 Justificar la selecció dels blocs de 
continguts triats en el PLC. 

 Planificar la distribució horària dels blocs 
de contingut que s’imparteixin en 
llengua anglesa. 

 Establir criteris metodològics tan 
lingüístics com propis de l’àrea. 

 Planificar els suports materials i recursos 
necessaris. 

 

Mestres 
d’anglès, 
mestres 
implicats, CLIC 
i cap d’estudis 

 

Durant el 3er 
trimestre del 
curs anterior i 
al llarg del 
curs següent. 

 
 Recull de la planificació 

al PLC. 
 Graella de distribució 

horària. 
 Llistat de materials i 

recursos utilitzats. 

2.2.1.5. ?  Planificar la distribució horària dels blocs Equip docent, 1er trimestre.  Graella distribució 
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2.3.1.2. ESTRATÈGIES D’AMPLIACIÓ DE L’OFERTA DE LLENGÜES ESTRANGERES 

OBJECTIUS ACTUACIONS RESP. TEMP. INDICADORS 

Programar blocs de continguts en 
llengua castellana d’acord amb la 
normativa vigent. 

de contingut que s’imparteixin en 
llengua castellana. 

 Establir criteris metodològics tan 
lingüístics com propis de l’àrea. 

 Planificar els suports materials i recursos 
necessaris. 

 Revisar i elaborar la informació que es 
dóna a les famílies. 

cap d’estudis, 
CLIC 

 
Al llarg del 
curs. 

horària dels blocs de 
contingut en castellà. 

 Recull criteris 
metodològics. 

 Llistat de materials i 
recursos específics. 

 

 
2.3.1.3. PROJECTES I PROGRAMES PLURILINGÜES 

OBJECTIUS ACTUACIONS RESP. TEMP. INDICADORS 

 
 
 
 
2.3.1.3. 
Participar o incentivar programes 
plurilingües. 

 

 Organitzar la participació en diferents 
programes. 

 Planificar sessions de traspàs 
d’informació al professorat del centre. 

 Coordinar les activitats que es 
desenvolupin amb l’alumnat. 

 Fer difusió al centre de les activitats 
realitzades. 

 
 
 
 
Equip docent, 
cap d’estudis, 
CLIC 

 
 
 

 
Al llarg del 
curs. 

 Seguiment de la gestió 
de la participació per 
part del cap d’estudis. 

 Calendari de sessions de 
traspàs de la 
informació, i recull de 
l’acta. 

 Memòria de les 
activitats realitzades. 

 Fons de materials 
didàctics compartits pel 
professorat. 
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2.3.3. LLENGÜES COMPLEMENTÀRIES PROCEDENTS DE LA NOVA IMMIGRACIÓ 

OBJECTIUS ACTUACIONS RESP. TEMP. INDICADORS 

 
 
 
 
2.3.3. 
Donar a conèixer la diversitat cultural 
i lingüística del centre. 

 Fer present les diferents llengües i 
cultures tan en activitats puntuals 
d’aula, com en projectes, com en 
activitats generals d’escola (festes, 
setmanes culturals, celebracions,...). 

 Promoure el respecte per la diversitat 
cultural i lingüística: activitats de 
reflexió, de posar-se en el lloc de l’altre, 
de conèixer aspectes concrets, de 
comptar a través de la participació de 
pares i mares amb la proximitat a altres 
realitats culturals, ... 

 
 
 
 

Equip docent 

 
 
 

 
Al llarg del 
curs 

 
 

 Programació d’activitats 
a l’aula i al centre. 

 
 Recull de les activitats 

realitzades i valoració. 
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2.4.1. ORGANITZACIÓ DELS USOS LINGÜÍSTICS 

OBJECTIUS ACTUACIONS RESP. TEMP. INDICADORS 

2.4.1.1. 
Vetllar perquè el centre educatiu 
segueixi i acordi un criteri lingüístic 
favorable a l’ús del català en els 
rètols, cartells i decoració en general. 

 
 Reflexionar en els diferents cicles / 

departaments perquè els cartells, rètols i 
decoració en general que s’utilitza sigui 
en català. 

 

Equip docent 
CLIC 

 

Al llarg del 
curs 

 Visualitzar els rètols, 
cartells i decoració en 
general del centre. 

 Valoració a final de curs 
del seguiment dels 
acords per part del CLIC. 

 

 
2.4.1.2. 
Vetllar per a l’actualització dels 
documents del centre (PEC (i PLC), RRI 
i PAC) acord amb les actuacions 
quotidianes de les propostes de canvi 
derivades de les revisions. 

 Crear espais de reflexió i coordinació per 
tal de treballar els diferents documents 
del centre a través de comissions o 
grups de treball. 

 Establir una reunió de claustre a l’inici de 
curs per tal de recordar les propostes de 
millora pel curs. 

 Realitzar coordinacions periòdiques per 
tal de garantir la continuïtat i coherència 
de les actuacions previstes. 

 
 

 
Equip docent 
CLIC, cap 
d’estudis 

 
 
 
 
Al llarg del 
curs 

 La creació de les 
comissions o grups de 
treball. 

 Les actes de les 
reunions de coordinació 
per a la continuïtat de 
les actuacions que es 
realitzen. 

 Actualització dels 
documents. 

2.4.1.3. 
Vetllar per a la utilització d’un 
llenguatge no sexista ni androcèntric. 

 Reflexionar en els diferents cicles / 
departaments sobre el llenguatge que 
s’utilitza a nivell transversal des de totes 
les àrees per no utilitzar un llenguatge 

 
Equip docent 
CLIC 

 
Al llarg del 
curs. 

 Recull d’acords presos 
en les diferents 
reunions de reflexió al 
llarg del curs. 
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 sexista ni androcèntric. 

 Revisar que als documents de centre i a 
les circulars es respecti l’ús d’un 
llenguatge no sexista. 

   

 
 
 

 
2.4.1.4. 
Vetllar perquè el centre educatiu faci 
la documentació en català. 

 Crear tota la documentació a les famílies 
en llengua catalana, bilingüe 
(català/castellà) quan la família ho 
sol··liciti o bé bilingüe (català/ llengua 
d’origen) en aquelles famílies que 
estiguin en període d’acollida. 

 Fer els informes i les actes en llengua 
catalana. 

 Difondre entre el professorat les 
comunicacions en diferents llengües de 
l’Espai LIC. 

 Recollir les comunicacions bilingües que 
elabori el centre. 

 
 
 
 

 
Tutors i CLIC 

 
 
 
 

Al llarg del 
curs 

 
 
 

 
 Recull de documentació 

que s’aporti a les 
famílies 

 

2.4.1.5. 
Vetllar perquè tots els professionals 
del centre educatiu es dirigeixin a les 
famílies en català per tal de facilitar la 
integració i la cohesió. 

 Utilitzar el servei de traducció que 
ofereix el Departament d’Educació per a 
les famílies nouvingudes. 

 Crear suport visual d’aquelles 
informacions que volem transmetre a les 
famílies castellanoparlants. 

 Sensibilitzar al professorat de 
l’oportunitat que juga la llengua catalana 
com a llengua de cohesió. 

 
 
 
Tutors i 
CLIC 

 
 
 
Al llarg del 
curs 

 Nombre de vegades que 
s’ha utilitzat el servei de 
traducció. Recull de les 
intervencions del servei 
de traducció al centre. 

 Material creat per a les 
reunions amb les 
famílies. 

 Recull d’actes de les 
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    reunions entre el 

professorat on es 
tractin els temes de 
sensibilització de la 
llengua. 

 

 
2.4.1.6.1. 
Vetllar perquè els serveis d’educació 
no formal del centre (acollida matinal, 
menjador escolar, etc.) utilitzin el 
català com a llengua d’ús. 

 Establir coordinacions periòdiques amb 
els diferents serveis del centre 
d’educació no formal per tal de 
sensibilitzar i garantir que la llengua d’ús 
sigui el català. 

 Oferir formació de llengua catalana en 
aquelles persones que ho sol··licitin. 

 Facilitar la revisió de circulars i 
documents en llengua catalana. 

 
 

 
Equip directiu i 
CLIC 

 
 

 
Al llarg del 
curs. 

 Orientacions donades 
per a la formació en 
llengua catalana. 

 Planificació de reunions 
de amb els 
responsables dels 
diferents serveis. 

 Assistència a algunes 
activitats per veure l’ús 
de la llengua catalana. 

 
 

2.4.1.6.2. 
Vetllar perquè les activitats 
extraescolars utilitzin el català com a 
llengua d’ús. 

 Establir coordinacions periòdiques amb 
els diferents serveis del centre 
d’educació no formal per tal de 
sensibilitzar i garantir que la llengua d’ús 
sigui el català. 

 Compartir els principis del PLC amb el 
personal no docent i implicar-los en el 
projecte. 

 Seguiment de l’ús de la llengua en les 
activitats extraescolars. 

 
 

 
Equip directiu i 
CLIC 

 
 

 
Al llarg del 
curs 

 

 Planificació de reunions 
de coordinació entre 
CLIC i responsables de 
les activitats 
extraescolars. 

 Recull de les actes de 
les reunions. 

2.4.1.6.3.  Assegurar que les sortides (excursions i CLIC i cap Al llarg del  Recull de les valoracions 
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Vetllar perquè les activitats 
extraescolars (excursions, colònies, 
etc.) utilitzin el català com a llengua 
d’ús. 

colònies) seran realitzades per 
professional que parla la llengua 
catalana (els formadors de les 
excursions, el personal de la casa de 
colònies...) 

d’estudis curs de les sortides, 
colònies,... amb el 
tractament de la 
llengua que s’ha dut a 
terme. 

 

2.4.1.7. 
Garantir la continuïtat i coherència 
educativa en temes com l’ús de la 
llengua catalana, la interculturalitat i 
la cohesió social en el pla d’entorn 
que participi el centre. (Si el centre 
participa en algun pla d’entorn) 
Fomentar en la coordinació del centre 
amb la xarxa educativa de la zona i/o 
Pla d’Entorn: l’ús de la llengua 
catalana, la interculturalitat i la 
cohesió social. 

 Incidir en l’ús de la llengua catalana en 
les diferents activitats que es realitzin en 
el pla educatiu d’entorn. 

 Transmetre al claustre les actuacions 
que es duen a terme a la xarxa educativa 
o al PEE. 

 Fomentar la participació del centre en 
les reunions de zona i en les activitats 
que es plantegin. 

 Fer propostes des del centre a la zona. 
 Facilitar les instal··lacions del centre a les 

activitats de la xarxa i/o Pla d’Entorn. 
 Fomentar la participació de l’AMPA a la 

xarxa i/o PEE. 

 

CLIC i/o 
representant 
del centre a la 
xarxa o PEE. 

 
Claustre 

 
 

 
Representants 
de l’AMPA 

 
 
 
 

 
Al llarg de tot 
el curs 

 
 

 
 Actes de les reunions 

del treball en xarxa i del 
traspàs al centre. 

 Memòria de les 
activitats de participació 
en la xarxa o PEE. 

 

 
2.4.2. PLURILINGÜISME AL CENTRE EDUCATIU 

OBJECTIUS ACTUACIONS RESP. TEMP. INDICADORS 

2.4.2.1. 
Vetllar per a la diversitat lingüística de 
l’alumnat del centre i aprofitar-la per 

 Promoure sessions de debat o treball als 
diferents cursos per tractar la diversitat 
lingüística, la interculturalitat i la cohesió 

Tutors 
CLIC 

Al llarg del 
curs 

 Els programes 
elaborats. 

 L’avaluació que se’n faci 
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enriquir el currículum i afavorir 
l’autoestima dels alumnes. 

social. 
 Planificar en el desenvolupament del 

nou currículum el treball de la 
competència plurilingüe i intercultural. 
Establir acords entre els diferents cicles. 

 Planificar sessions de tutoria que 
treballin: la resolució de conflictes, la 
reflexió sobre les normes de 
convivència, l’autoestima, ... 

  dels programes aplicats. 
 L’enquesta i els seus 

resultats. 
 Recull dels aspectes 

tractats amb l’alumnat. 
 Recull dels acords del 

professorat pel 
desenvolupament de la 
competència plurilingüe 
i intercultural. 

 Recull de les normes de 
convivència elaborades 
i/o els protocols 
d’intervenció en la 
mediació escolar. 

2.4.2.2. 
Aquest punt es tracta en el punt 
2.4.1.4. i 2.4.1.5. 

    

 
 
 
 

2.4.3. ALUMNAT NOUVINGUT 

OBJECTIUS ACTUACIONS RESP. TEMP. INDICADORS 

2.4.3.1. Vetllar per l’atenció 
individualitzada intensiva dels 

 Atendre l’alumnat nouvingut des de 
l’aula d’acollida i/o en petits grups. 

Equip directiu 
TAA 

Al llarg del 
curs 

 Nombre d’alumnes i 
hores d’assistència a 
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alumnes nouvinguts des d’un 
enfocament comunicatiu. 

 Ensenyament i aprenentatge de la 
llengua catalana amb una metodologia 
de L2 i des d’un enfocament 
comunicatiu. 

CLIC  l’AA. 
 Programació de l’AA. 

 

 
2.4.4.ORGANITZACIÓ DELS RECURSOS HUMANS 

OBJECTIUS ACTUACIONS RESP. TEMP. INDICADORS 

 
2.4.4.1. 
Promoure formació en el pla de 
formació de centre en coherència 
amb les necessitats lingüístiques i 
didàctiques de l’ensenyament i 
aprenentatge d’una llengua. 

 Fer una diagnosis en el claustre sobre les 
necessitats lingüístiques i didàctiques 
per a l’ensenyament i aprenentatge 
d’una llengua. 

 Formació en PIL en els centres que ho 
requereixin. 

 Formació diversa en relació a 
l’ensenyament i aprenentatge d’una 
llengua. 

 
 
 
Equip directiu 
Equip docent 

 
 
 

Al llarg del 
curs 

 
 

 La diagnosis de les 
necessitats. 

 La formació realitzada 

 

 
2.4.5. ORGANITZACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ CURRICULAR 

OBJECTIUS ACTUACIONS RESP. TEMP. INDICADORS 

 
2.4.5.1. 
Vetllar per la coordinació del 
professorat de llengües del centre. 

 Crear espais de reflexió i coordinació 
entre el professorat de llengües a través 
de comissions de treball o grups de 
treball. 

 Establir acords pel tractament global de 

 
Equip docent 
CLIC 

 
Al llarg del 
curs 

 Planificació de reunions. 
 Actes de les reunions. 
 Recull dels acords en el 

PLC. 
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 les llengües al centre.    

 
 

 
2.4.5.2. 
Planificar el treball de les estructures 
lingüístiques comunes al centre. 

 Establir principis generals pel tractament 
de les estructures lingüístiques comunes 
al centre, i recollir-los al PLC. 

 Recollir acords per concretar el treball 
de les estructures lingüístiques a cada 
cicle. 

 Recollir i difondre al centre materials 
que tinguin en compte el treball de les 
estructures lingüístiques comunes. 

 Avaluar periòdicament la metodologia 
utilitzada. 

 
 

 
Equip docent 
CLIC, cap 
d’estudis 

 
 
 
 
Al llarg del 
curs 

 
 Principis pel tractament 

de les estructures 
lingüístiques comunes 
al centre. 

 Acords de cicle 
 Llistat de materials del 

centre pel seu 
tractament. 

 Recull de l’avaluació. 

 
 
 
 

2.4.5.3. 
Fomentar la participació del centre en 
projectes d’innovació lingüística. 

 Informar al Claustre de projectes 
d’innovació. 

 Facilitar l’assistència de professorat del 
centre a les sessions de coordinació 
d’aquests projectes. 

 Establir traspassos periòdics al claustre 
del treball que s’està realitzant. 

 Divulgar les experiències que es portin a 
terme amb els alumnes. 

 Recollir els materials tan de formació 
com d’elaboració pròpia del centre 
sobre aquests projectes. 

 

 
Cap d’estudis. 

 
 

 
Professorat 
implicat, CLIC 

 
 
 

 
Al llarg del 
curs. 

 
 
 
 Planificació i actes de 

les sessions de traspàs. 
 Memòria de les 

activitats realitzades. 
 Fons de materials. 
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2.4.6. BIBLIOTECA ESCOLAR 

OBJECTIUS ACTUACIONS RESP. TEMP. INDICADORS 

 
 
 
 
 

 
2.4.6. 
Dinamitzar la biblioteca escolar. 

 Revisar el fons documental de la 
biblioteca del centre per assegurar de 
donar resposta als diferents nivells de 
l’alumnat del centre, així com al 
professorat i als altres membres de la 
comunitat educativa. 

 Dotar la biblioteca d’un pressupost per 
mantenir el fons documental i ampliar- 
lo. 

 Participar en activitats de la biblioteca 
pública de l’entorn. 

 Participar en activitats de foment de la 
lectura. 

 Difondre els horaris de la biblioteca i el 
servei de préstec. 

 Establir i donar a conèixer les normes de 
la biblioteca. 

 
 
 
 

Coord. de la 
biblioteca 
escolar 

 

CLIC 
Cap d’estudis. 

 
 
 
 
 

 
Al llarg del 

curs. 

 
 
 
 
 Recull fons documental 

de la biblioteca. 
 Memòria d’activitats 

realitzades. 
 Recull de l’organització 

de la biblioteca. 
 Recull de les normes de 

biblioteca. 

 
2.4.6.1. 
Coordinar el treball de la competència 
informacional amb la biblioteca del 
centre. 

 Establir pautes de treball que guiïn 
l’alumnat a ser autònom per: cercar 
informació, seleccionar-la, recollir-la i 
comunicar-la. 

 Coordinar el treball de la competència 
informacional a cadascun dels cicles amb 
el mestre responsable de la biblioteca. 

Cicles 
educatius i cap 
d’estudis 

 

Representants 
dif. cicles i 

 
 
 
 

Al llarg del 
curs. 

 Recull de pautes de 
treball de la 
competència 
informacional. 

 

 Planificar sessions de 
coordinació cicles- 
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  Disposar a la biblioteca d’un arxiu amb 

els passos a seguir per realitzar diferents 
tasques: elaborar un comentari sobre un 
text llegit, utilitzar el diccionari, recollir 
bibliografia, escriure recomanacions de 
llibres per altres alumnes, .... 

 Disposar de cartells i indicadors a la 
biblioteca que facilitin l’autonomia de 
l’alumnat. 

coord. de la 
biblioteca. 

 
 

 
Coord. 
biblioteca 

 coord.biblioteca. 
 
 Recull de fitxes de 

treball per l’orientació 
de l’alumnat. 

 
 
 
2.4.6.2. 
Promoure l’hàbit de la lectura al 
centre. 

 Elaborar un Pla de Lectura al Centre. 
(PLEC). 

 
 Planificar activitats de dinamització de la 

lectura des de la biblioteca del centre. 

 

 Recomanar bibliografia a les famílies 
d’acord amb els nivells d’aprenentatge 
dels alumnes. 

Comissió de 
treball i coord. 
de la 
biblioteca 

 
Coord. 
biblioteca 

 

Cicles 
educatius 

Al llarg del 

curs 

 
Al llarg del 
curs, 
especialment 
per Nadal i 
Sant Jordi 

Pla de Lectura del Centre. 
 
Memòria d’activitats 
realitzades. 

 

Recull de les 
recomanacions 
bibliogràfiques a les 
famílies. 

 

2.4.7. PROJECCIÓ DEL CENTRE 

OBJECTIUS ACTUACIONS RESP. TEMP. INDICADORS 

2.4.7.1. 
Crear, impulsar i difondre la pàgina 
web del centre. 

 Constituir una comissió de treball per 
l’elaboració de la pàgina web. 

 Recollir les experiències, documents i 

Comissió web 
Coordinador 
TIC 

Al llarg del 
curs 

 Pàgina web del centre. 
 Memòria d’actuacions 

realitzades. 
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 activitats elaborades al centre que 

puguin incorporar-se a la pàgina web. 
 Difondre la pàgina entre tota la 

comunitat educativa. 
- Fomentar i facilitar la participació de 
l’AMPA . 

   

 
 
 
 
 
 
2.4.7.2. 
Impulsar la revista del centre i 
promoure la participació de la 
comunitat educativa. 

 Incentivar la participació de l’alumnat en 
la revista del centre. 

 Crear una comissió per coordinar el 
treball de la revista. 

 Aportar materials a la revista elaborats 
des de les diferents àrees 
d’aprenentatge. 

 Facilitar l’aportació lliure d’articles, 
reportatges i opinions dels diferents 
membres de la comunitat educativa. 

 Difondre i notificar amb cartells les 
diferents edicions que es vagin 
realitzant. 

 Recollir pautes dels diferents cicles per 
treballar el text periodístic. 

 Dinamitzar algunes sessions de la 
revista: passatemps, endevinalles, 
resolució d’enigmes, .. 

 
 
 
 
 
 
 
Comissió 
revista 

  

2.4.7.3. 
Donar a conèixer el treball que es 

 Mostrar els treballs realitzats a les aules 
en exposicions puntuals coincidint amb 

Equip docent 
CLIC i cap 

Al llarg del 
curs 

 Planificació anual de les 
exposicions a realitzar. 
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realitza al centre i fomentar els 
intercanvis entre la comunitat 
educativa a través d’exposicions. 

jornades de celebració a l’escola. 
 Aprofitar les exposicions per esdevenir 

espais d’ús de la llengua catalana tan 
oralment com a nivell escrit. 

 Fer presents les diferents llengües 
curriculars i familiars en les exposicions. 

 Planificar i coordinar el muntatge de les 
exposicions. 

 Implicar l’alumnat en tot el procés de 
muntatge de l’exposició: tria del 
contingut, selecció de materials, 
planificació de necessitats, muntatge,... 

 Implicar l’AMPA en la participació en les 
exposicions del centre. 

d’estudis   

 Memòria de les 
activitats realitzades. 

  
 
 
Alumnat i 
tutors/es 

 Valoració de les 
exposicions per part de: 
mestres, alumnes, 
AMPA, .. 

  

AMPA equip 
directiu 

 

 

2.4.8. XARXES DE COMUNITATS VIRTUALS 

OBJECTIUS ACTUACIONS RESP. TEMP. INDICADORS 

 
 

Promoure la participació en xarxes de 
comunitats virtuals. 

 Planificar intercanvis en xarxes virtuals 
amb l’alumnat de C.S.. 

 Incentivar l’ús de la pàgina web del 
centre amb la creació d’un espai de 
comunicació obert a tota la comunitat 
educativa. 

Mestres de 
C.S. 

 

Equip directiu, 
coord. 
Informàtica 

 

 
Al llarg del 

curs 

 Recull de les activitats 
realitzades amb 
l’alumnat. 

 Creació de l’enllaç a la 
pàgina web per facilitar 
la comunicació. 
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2.4.9. INTERCANVIS I MOBILITAT 

OBJECTIUS ACTUACIONS RESP. TEMP. INDICADORS 

 

Planificar intercanvis amb altres 
centres i estades de colònies per tal 
d’afavorir la socialització de l’alumnat 
i millorar la competència lingüística. 

 Organitzar colònies escolars. 
 Establir reunions amb els monitors de 

les colònies per vetllar per l’impuls de la 
llengua catalana. 

 Organitzar intercanvis amb altres 
centres escolars, i establir vincles de 
coordinació amb el professorat. 

 

 
Equips de cicle 
i cap d’estudis 

 

 
Al llarg del 

curs. 

 Calendari d’intercanvis i 
colònies. 

 Documentació referent 
a contractes i 
pagaments. 

 Valoració de les 
activitats realitzades. 

 
 
 
 
 
 

2.4.10. DIMENSIÓ INTERNACIONAL DEL CENTRE EDUCATIU 

OBJECTIUS ACTUACIONS RESP. TEMP. INDICADORS 

 

 
Participar en el projecte europeu / 
internacional.... 

 Informar als mestres del programa on es 
vol participar. 

 Crear un grup de treball. 
 Fer la difusió entre el professorat dels 

aspectes que es vagin treballant. 
 Informar a les famílies. 

Equip directiu. 
Mestres 
centre 
Coord. grup 
treball 
Tutors/es 

 

Al llarg del 
curs 

Planificació de sessions 
d’informació i traspàs. 
Memòria de les activitats 
realitzades. 
Planificació reunions pares. 
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