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1. PRESENTACIÓ DEL DOCUMENT 

L’Equip de mestres de l’escola Alta Segarra ha procedit  a la renovació i 

l’actualització del  Projecte Lingüístic del Centre per tal d’adequar-lo a la realitat  

i a la normativa actuals (Decret 142/2007, de 26 de juny). 

El nostre centre ja disposava  del PLC com a document de referència per  al 

tractament de les llengües però en calia una actualització que s’ajustés tant a la 

nova llei com a la realitat sociolingüística que va canviant des de fa uns 

anys. 

Els canvis en la composició social de l’alumnat i de les seves famílies i les 

exigències lingüístiques de la nostra societat, que dins del nou marc europeu 

cada vegada són més altes, requereix una reflexió continuada sobre el 

tractament de les llengües a l’escola . S’han  aprofitant, doncs,  aquestes 

circumstàncies  per fer una valoració del Projecte que ja teníem i proposar  

diversos   canvis i aspectes de  millora. 

Aquesta tasca s’ha dut a terme bàsicament durant el curs 2007-2008 i ha 

comportat una reflexió acurada sobre el paper de la llengua vehicular, el 

tractament de les diverses llengües curriculars i els aspectes 

d’organització i gestió del centre amb repercussions lingüístiques. 

Les actuacions més puntuals i específiques es faran constar en el seu moment 

en els corresponents Plans Anuals de Centre. 

 

2. ENTORN  DE REFLEXIÓ DEL PROJECTE 

L’entorn de reflexió i d’actuació del present PLC té com a element destacable 

que el contingut  del nostre PEC, així com tota la resta de documents que se’n 

deriven (Projecte curricular, Pla d’ Acollida…) ja reflecteixen la voluntad de 

potenciar l’aprenentatge i ús del català en tots els àmbits. 

La Llengua Catalana, com a eix vertebrador del Projecte Educatiu és, des de 

sempre a l’escola Alta Segarra, la llengua utilitzada normalment com a 

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

i externes de la comunitat educativa. Dins i fora de les aules, a nivell 

administratiu, de relacions amb les famílies i en les actuacions de projecció 

externa  queda  palès l’ús de la llengua catalana. 
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Tots els organismes vinculats d’una manera o altra a l’àmbit de l’escola, per 

tal de contribuir a la normalitat en l’ús de la llengua catalana, l’ utilitzen en  els 

comunicats interns i externs. 

Volem que aquest projecte serveixi també per implementar formalment 

canvis en l’ús d’un llenguatge no sexista ni androcèntric, aspecte que ja fa 

temps que es té en compte en el nostre centre aplicant els principis del Projecte 

Educatiu.  

 

3. CONTEXT SOCIOLINGUISTIC 

3.1. Alumnat 

Actualment el nostre centre es una mostra de diversitat lingüística. El 

repartiment d’ aquesta diversitat és molt variable segons els diferents grups, 

edats… 

 Per un banda hi ha els/les alumnes procedents de famílies catalano-

parlants, que en molts casos utilitzen molt poc o gens la llengua 

castellana. 

 Per l’altra  hi ha una minoria de l’alumnat que procedeix de famílies 

castellano-parlants però amb coneixement del català, encara que no 

el parlin a nivell familiar. 

 En un altre gran grup hi trobem l’alumnat procedent de famílies 

immigrants de procedència diversa (Marroc, Europa de l’ Est, Amèrica 

del Sud, altres països de l’ Àfrica,…)  amb desconeixement de la 

llengua catalana i castellana, excepte alguns (molt pocs) casos que 

han assistit a la llar d’infants.  Podem trobar casos d’alumnes  ja 

nascuts a Catalunya que pràcticament no han sentit el català fins que 

comencen  a l’escola als 3 anys. 

Aquests alumnes van aprenent el català i l’utilitzen, a mesura que van 

adquirint competència lingüística, com a eina de comunicació a l’escola; 

és, però força difícil que la majoria d’ells el parlin  fora de l’escola ja que 

no es relacionen amb gent de parla catalana. 

Cal esmentar que els/les alumnes que no presenten mancances a nivell 

personal o social superen sense entrebancs el domini de la llengua. Els 

nens i les nenes que mostren més dificultat en l’adquisició del català i, 



Projecte Lingüístic de Centre 
Escola Alta Segarra 

 

 4 

quan més grans més, sol ser  degut a que tenen altres problemàtiques 

afegides que els dificulten el bon desenvolupament de la competència 

lingüística i també, en molts casos, la resta d’aprenentatges. 

 

3.2. Entorn 

D’entrada, la llengua d’ús habitual per a una gran part de la població de Calaf i 

rodalies  és el català.  

També hi trobem força població que utilitza el castellà com a llengua pròpia i 

familiar, però sense dificultat per entendre i, en molts casos, per parlar el 

català. 

Les persones nouvingudes  tenen tendència a relacionar-se bàsicament amb 

altres membres de la mateixa comunitat lingüística i això fa que el nivell d’ 

adquisició del català per part de la majoria sigui molt baix o nul. 

En molts casos és en les relacions amb l’escola on n’ aprenen alguna cosa. 

Tot i que alguns pares i mares hi posen esforç són molt pocs els que es poden 

comunicar amb fluïdesa en una llengua que no sigui la pròpia.  El sector de la 

població que s’esforça per adquirir una llengua de comunicació de casa nostra 

tria sovint el castellà .  

Un altre punt a destacar és que moltes vegades a l’hora de comunicar-se amb 

els immigrants molta gent del poble té la tendència de fer-ho en castellà, de 

manera que en alguns casos és només amb la comunicació amb l’escola quan 

se’ls parla en català.  

Cal esmentar que algunes activitats del Pla d’ Entorn (Tallers de pares i 

mares) i altres activitats que es realitzen a Calaf (Cursos de català per adults) 

ajuden a l’objectiu d’anar aconseguint la normalització del català però són 

petites espurnes que haurien d’anar creixent. 
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4. PRINCIPIS D’ ACTUACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES LLENGÜES 

 

L’ objectiu fonamental del nostre Projecte Lingüístic és aconseguir que tot l’alumnat 

assoleixi una sòlida competència comunicativa, de manera que tots els/alumnes 

siguin capaços de : 

 Conèixer i utilitzar  la llengua catalana. 

 Conèixer la llengua castellana de manera que puguin utilitzar-la com a font 

d’informació i vehicle d’expressió. 

 Comprendre i emetre missatges orals i escrits senzills en llengua anglesa, que 

és la llengua estrangera que el centre va acordar en el seu moment  com a 

primera llengua estrangera. 

 

Per tal d’assolir aquests objectius l’escola Alta Segarra de Calaf vol posar en pràctica 

els principis d’actuació que detallem i que fan referència a: 

 La llengua catalana  

 La llengua castellana. 

 La llengua estrangera. 

 Organització i gestió. 

 

4.1. LA LLENGUA CATALANA 

Llengua vehicular i d’ aprenentatge 

Per tal de garantir que el català, com a llengua pròpia de Catalunya, sigui l’eina 

de cohesió social i d’ integració entre totes les persones del centre, així com la 

llengua vehicular d’ensenyament-aprenentatge cal tenir presents els següents 

principis d’actuació: 

 

4.1.1. El català, vehicle de comunicació i eina de convivència 

 Continuar incentivant  l’ús del català en la comunicació i convivència 

quotidianes, dins i fora de les aules, a nivell administratiu, de relacions 

amb  les famílies i en les actuacions de projecció externa  com a eina de 

cohesió i integració entre totes les persones de la comunitat educativa.  
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 Tots els organismes vinculats d’una manera o altra a l’àmbit de l’escola, 

per tal de contribuir a la normalitat en l’ús de la llengua catalana, 

utilitzaran aquesta en tots els comunicats interns i externs. 

 

Aquests principis es poden trobar més detallats en l’apartat d’organització i 

gestió. 

 

4.1.2. El català, com a llengua vehicular per l’ensenyament-aprenentatge. 

 Continuar impulsant l’ús del català, llengua pròpia de Catalunya, com a 

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

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

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

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

famílies. 

 Per tal d’evitar repeticions i afavorir la transferència d’aprenentatge entre les 

dues llengües oficials a Catalunya, la llengua catalana i la llengua castellana 

es configuren en una sola àrea.  

 El treball ben executat de les estructures lingüístiques comunes ajuda a 

assolir els objectius d’aprenentatge de les llengües. Les estructures 

lingüístiques comunes que serveixen de base per a l’aprenentatge de les 

dues llengües es faran en català.  

 Al llarg de tota l’etapa cada cicle marcarà els criteris que permetin reforçar i 

no repetir els elements comuns entre les llengües. 

 

4.1.3. L’ensenyament -aprenentatge de la llengua catalana 

 Llengua oral: Es considera que la llengua oral és fonamental, cal aprendre a 

parlar, escoltar, exposar i dialogar per aprendre. Es treballarà habitualment 

la llengua oral, sobretot en cursos més baixos, des de diverses modalitats. 

 Llengua escrita: L’ensenyament de la llengua escrita ha de tenir com a 

objectiu aconseguir formar lectors i escriptors competents. Seguirem  

l’enfocament metodològic que dóna el currículum i que aborda la llengua 

escrita des de totes les àrees. En el primer cicle de l’educació primària 

l’aprenentatge de la lectura i escriptura es farà en català. 
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 Relació llengua oral i llengua escrita:  Cal seguir un plantejament integrat de 

les quatre habilitats i planificar activitats des de totes les àrees en les quals 

la interrelació hi és present. S’utilitzarà la llengua oral i la llengua escrita 

com a suport per analitzar, reflexionar i millorar l’altra habilitat. Es faran 

activitats en que la relació hi és inherent: lectura expressiva, teatre... 

 La llengua en les diverses àrees: El centre considera que l’ assoliment  per 

part de l’alumnat d’ un bon nivell d’expressió i comprensió en català és 

responsabilitat del professorat de totes les àrees. Caldrà preveure els 

mecanismes adequats de seguiment i avaluació. 

 Continuïtat i coherència entre cicles i nivells : Per tal de fer un seguiment de 

l’aprenentatge de la llengua, el centre disposarà de documents 

(programacions, documents d’avaluació, pla de millora de la competència 

lingüística...) i espais de coordinació entre diverses àrees, cicles, etapes...  

 Alumnat nouvingut: Pels alumnes nouvinguts amb llengua materna diferent 

a la catalana es duran a terme estratègies que els facilitin la seva adaptació 

a l’escola i  l’ aprenentatge inicial del català. 

 S’aplicaran estratègies didàctiques i mesures organitzatives per 

tal d’aconseguir que aquest alumnat rebi una atenció lingüística 

personalitzada que li permeti l’accés en les millors condicions 

possibles al currículum ordinari. 

 Es considera que el tutor de l’aula d’acollida és el responsable 

d’impulsar l’aplicació de metodologies per a l’aprenentatge inicial 

de la llengua i col·laborar amb la resta de docents per facilitar 

estratègies que facilitin una instrucció comprensible en totes les 

àrees. Aquestes estratègies estan contemplades en el Pla 

d’Acollida ( document on es recullen i es sistematitzen les 

actuacions que s’han de posar en marxa per facilitar la 

incorporació de l’alumnat nouvingut).  

 Cal seguir els criteris sobre quin ha de ser el tractament de les 

llengües curriculars pel que fa a les seqüències d’aprenentatge. 

 Cal  tenir en compte, tant a l’aula d’acollida com a fora, la 

diferència entre l’alumnat que desconeix les dues llengües oficials 

i el que en desconeix només una. En el darrer cas caldrà utilitzar 
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la proximitat entre la llengua catalana i castellana per facilitar els 

aprenentatges i la comunicació. 

 

 Atenció a la diversitat:  A l’hora d’organitzar l’atenció a la diversitat de 

necessitats i ritmes d’aprenentatge de l’alumnat es prioritzarà el 

desenvolupament de la llengua oral al parvulari, la lecto-escriptura al cicle 

inicial i el desenvolupament de la comprensió lectora i expressió oral i 

escrita en la resta de cicles i nivells.  

 Avaluació del coneixement de la llengua: Mitjançant els diversos 

instruments d’avaluació de que disposa el centre i les actuacions   que 

ajuden a decidir l’organització del currículum i l’atenció a la diversitat, es 

valorarà el procés d’ensenyament aprenentatge de la dimensió 

comunicativa i literària. 

 Materials didàctics: El centre, a l’hora de determinar els materials didàctics 

per a l’aprenentatge-ensenyament de la llengua catalana aplicarà criteris 

compartits per a la selecció de llibres de text, elaboració dels dossiers de 

treball (mirar Pla de Millora de la Competència Lingüística) i per a 

l’adaptació de materials per atendre la diversitat i per als materials que es 

consideren complementaris (diccionaris...) i així com per al tractament de la 

dimensió literària.  

 Informació multimèdia: Hi ha una relació directa entre el desenvolupament 

de les TIC i la llengua com a vehicle de comunicació i convivència. El centre 

respon a una actuació adient pel que fa a la incorporació de la llengua 

catalana com a llengua principal del programari i els suports digitals. 

 Diversitat lingüística del centre: Per formar parlants plurilingües i 

interculturals cal l’assoliment de la competència en català i en castellà però 

també el respecte per la diversitat. Es veu una relació directa entre la 

predisposició a l’ aprenentatge del català i el reconeixement i valoració de 

les llengües d’origen familiar.  Es valora la diversitat lingüística de les 

diverses llengües d’origen i es fa protagonista en alguns casos per tal 

d’afavorir l’autoestima de l’alumnat. 
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4.2. LA LLENGUA CASTELLANA 

 Introducció de la llengua castellana: La llengua castellana s’introduirà al 

primer curs de cicle inicial a nivell oral per arribar, al final del mateix cicle, a 

transferir al castellà els aprenentatges assolits de lecto-escriptura. 

 Llengua oral:  L’enfocament del treball de castellà inclourà activitats perquè 

l’alumnat adquireixi habilitats lingüístiques amb especial èmfasi en la 

competència oral en els primers cursos.  

 Llengua escrita: Caldrà seguir l’enfocament de la llengua escrita que dóna el 

currículum i fer un plantejament global sobre l’ensenyament de la lectura i 

l’escriptura amb activitats seqüencials en funció del procés i 

coordinadament amb la llengua catalana. 

 Activitats d’ús: Cal preveure l’ús de la llengua castellana en la projecció dels 

resultats fora de l’aula d’aprenentatge, així com assegurar la presència de 

recursos TIC i audiovisuals  en l’aprenentatge de la llengua castellana per 

tal de facilitar a l’alumnat  la capacitat per expressar-se en castellà amb 

correcció i fluïdesa. 

 Material i metodologia: A l’hora d’introduir l’ensenyament-aprenentatge de la 

llengua castellana tindrem en compte la realitat sociolingüística de l’alumnat 

i buscarem els materials adequats a la realitat del centre i que assegurin 

una continuïtat i coherència metodològica entre el que es fa en català i en 

castellà. 

 Castellà a les àrees no lingüístiques: Segons les necessitats educatives en 

l’adquisició de la competència lingüística en llengua castellana de cada cicle 

i basant-nos en les avaluacions internes i externes, l’escola podrà impartir 

les àrees de Religió i Educació en Valors en llengua castellana. A més, 

també  s’aprofitarà la sisena hora per incrementar el treball d’aquest 

aspecte: Pla de treball, Racons... 

 Alumnat nouvingut: El centre posarà els mecanismes necessaris per a 

l’adquisició de la llengua castellana per l’alumnat nouvingut.  

En una primera fase volem assegurar un nivell bàsic de llengua catalana i 

posteriorment s’inicia l’ensenyament , adaptat si cal, de la llengua 

castellana.  
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4.3. LES LLENGÜES ESTRANGERES 

 Introducció de la llengua anglesa: Actualment  l’aprenentatge de la llengua 

estrangera (Llengua anglesa) es comença al primer curs del Cicle Inicial. 

No es descarta la possibilitat d’avançar aquest inici a Educació Infantil (P4 o  

P5)  però cal analitzar aquest aspecte més a fons, tenint en compte tant les 

característiques de l’alumnat com  l’organització de centre.  

En el moment en que s’acordi introduir la llengua estrangera a Educació 

Infantil caldrà tenir en compte la contextualització de la llengua dins del 

currículum seguint la metodologia pròpia d’aquesta etapa i assegurant una 

dedicació horària i una organització que afavoreixi el contacte freqüent amb 

la llengua. 

Es farà constar en el Pla Anual corresponent . 

 

 L’ús de la llengua estrangera a l’aula: L’aula o la franja horària de llengua 

estrangera es considera un espai d’immersió  en la llengua. El professorat 

ha de tenir la competència per a poder utilitzar aquesta llengua en les 

interaccions formals i informals amb els alumnes però vetllant per un clima 

favorable en què l’alumnat s’hi senti segur i estimulat. 

 

 Activitats d’ús: Tot i que se segueix una distribució coherent del currículum 

al llarg de l’etapa, cal oferir més oportunitats d’ús significatiu de la llengua 

estrangera per tal de millorar la competència lingüística  de l’alumnat .  

Per això s’ha previst una ampliació de la franja horària dins de la sisena 

hora a Cicle Superior per aprofundir en la llengua anglesa a nivell d’ús. 

Una altra mesura per millorar la immersió lingüística en anglès dins la vida 

escolar és la projecció de totes les pel·lícules en versió original 

subtitulada al castellà i/o català a partir de quart i fins a sisè. Cal valorar 

si també es podria projectar a cicle superior alguna pel·lícula amb subtítols 

en anglès. Totes les pel·lícules tindran una finalitat pedagògica amb un 

treball previ i/o posterior al seu visionat. 
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 Metodologia i material didàctic per a l’aprenentatge de l’anglès: Cal 

concretar anualment les mesures per fer més efectiva la coordinació entre el 

professorat de llengües estrangeres i seguiment del treball de tot tipus que 

es fa en aquesta àrea. També s’ha de consensuar de manera més explícita 

els llibres de text i material didàctic així com els materials de reforç i 

ampliació. 

Els llibres de lectura en anglès es trobaran en els diferents espais de 

l’escola (biblioteca d’aula, aula d’anglès...). 

 

 Recursos tecnològics per a l’aprenentatge: El centre ha entès que la 

utilització de recursos tecnològics permet motivar i  atendre la diversitat de l’ 

alumnat. És a l’aula d’anglès, d’informàtica i d’audiovisuals on es pot 

disposar més fàcilment d’aquests recursos (DVD, gravadores, 

radiocassettes, equip de música, ordinadors…). 

 

 Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera: De moment i tenint 

en compte la diversitat de l’alumnat no ens plantegem impartir  blocs de 

continguts curiculars d’altres àrees en anglès. Sí que volem potenciar l’ús 

de la llengua tal com ja ha quedat palès en el principi corresponent. 

De tota manera sempre queda oberta la possibilitat d’incloure el treball 

de continguts d’altres àrees en llengua estrangera quan les condicions 

hi siguin favorables. 

 

 Projectes i programes plurilingües: El centre ha participat en diverses 

ocasions en convocatòries del Projecte Orator (Concurs d’Oratòria i Projecte 

d’Innovació). Aquests projectes permeten potenciar l’ús de les llengües així 

com, en molts casos, l’autoavaluació de l’alumnat en temes de coneixement 

de llengües. 

Cal tornar-se a plantejar la possibilitat de repetir alguna d’aquestes 

experiències o d’altres de similars (Auxiliars de conversa, projecte PILE, 

Commenius...), ja que són motivadores tant  per a l’  alumnat com pel 

professorat.  
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4.4.  ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 

Per poder assolir els objectius del PLC i  poder dur a terme els principis 

d’actuació sobre el tractament de les llengües fins ara exposats,  el centre 

educatiu ha de disposar  també d’uns principis d’organització i gestió 

coherents que afavoreixen la posada en pràctica de les actuacions 

necessàries. 

 

1. Llengua del centre  

El centre té acordat seguir un criteri favorable a l’ús del català i es respecta 

aquest acord.  

2. Documents de centre 

La comunitat educativa es regeix pels documents de centre pel que fa a l’ús 

de la  llengua catalana en tots els aspectes.  

3. Ús no sexista del llenguatge 

En els documents de centre s’intenta la utilització d’un llenguatge no sexista 

ni androcèntric. Cal ampliar-ho amb fermesa a totes les àrees del 

currículum. 

4. Comunicació externa  

El centre fa la documentació en català excepte en els casos que per llei no 

ha de ser així. 

Puntualment es pot sol·licitar la traducció d’algun document a alguna de les 

llengües familiars estrangeres però només durant el període d’acollida. 

5. Llengua de relació amb les famílies 

Cal complir l’acord  que tothom s’adreçarà en català a les famílies. Només 

puntualment i en la fase d’acollida es pot  fer ús de la mediació lingüística. 

(Veure principi 9 d’aquest apartat). 

6. Servei d’ educació no formal 

El centre vetlla perquè els adults responsables dels serveis d’educació no 

formal al centre (tallers d’estudi assistit, activitats de l’AMPA o del Pla 

Educatiu d’entorn, Esport a l’escola, etc.), monitors de menjador, personal d’ 

empreses externes  contractades (colònies, visites...) s’adrecin sempre en 

català als nens i nenes. 
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7. Llengua i entorn 

El centre participa en el Pla Educatiu d’entorn de la població en el qual s’ha 

acordat treballar els usos lingüístics favorables a la llengua catalana. 

8. Actituds lingüístiques 

Si es dóna el cas que algun alumne del centre pateix  qualsevol tipus de  

menyspreu pel seu origen cultural, familiar o pels seus trets, el centre farà 

les actuacions pertinents per tal de conscienciar l’alumnat sobre els drets 

lingüístics, la interculturalitat i la resolució de conflictes; tant des de l’espai 

de tutoria com en altres moments en que es requereixi, ja sigui amb els 

alumnes com amb les famílies. 

9. Mediació lingüística (traducció i facilitació) 

Tot el que s’explicita respecte a l’ús del català al centre és sense perjudici 

que s’arbitrin mesures de traducció en el període d’acollida de les famílies 

de l’alumnat nouvingut o que es faciliti la documentació bilingüe 

català/castellà o s’atengui oralment en castellà quan sigui estrictament 

necessari. 

10.  Alumnat nouvingut 

En la relació amb l’alumnat nouvingut el centre s’adreça habitualment en 

català i es té en compte el millor mètode d’aprenentatge de la llengua i la 

integració d’aquest alumnat. Es dóna una atenció individualitzada intensiva 

per aprendre aquesta llengua i es fa un enfocament comunicatiu. Es fa un 

seguiment acurat des de l’Aula d’Acollida 

11. El Pla de formació de centre en temes lingüístics 

El centre haurà d’anar fent  una autodiagnosi de les necessitats de formació  

en relació a les llengües per tal d’ incorporar nous aspectes i noves 

metodologies. Caldria potenciar més formació a nivell de llengües 

estrangeres per tal de poder assumir totes les demandes , sobretot de cara 

als alumnes més petits. 

12. Coordinació cicles i nivells 

Cal   ampliar els  mecanismes de coordinació entre les diverses llengües i 

els diversos cicles. 
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13. Estructures lingüístiques comunes 

Tot i que el centre ha fet algunes reflexions dins del cicles sobre el 

tractament de les estructures lingüístiques comunes (evitar repetició de 

continguts, evitar l’anticipació de l’aprenentatge i atendre l’especificitat dels 

continguts) i utilitzar material que les té en compte a més d’utilitzar el 

material curricular amb el català com a primera llengua d’aprenentatge,  cal 

concretar més els acords per escrit, tant a nivell de cicle com entre els 

diversos cicles i les diverses llengües. 

14. Biblioteca escolar 

El centre té biblioteca en funcionament però caldria fer un bon  estudi sobre 

el seu contingut per conèixer si dóna resposta a les necessitats reals del 

centre a nivell d’àrees i de llengües.  

15. Accés i ús de la informació  

L’accés i ús de la informació té com a objectiu la promoció d’activitats 

encaminades a l’adquisició de les habilitats i destreses necessàries per 

ajudar a l’alumnat a reconèixer quan la informació és necessària, com 

localitzar-la, com avaluar-la i com comunicar-la de forma efectiva, amb 

l’objectiu de transformar-la en coneixement personal. Aquest plantejament 

implica el desenvolupament d’habilitats de pensament , d’ús de tecnologies 

d’informació i d’ús de fonts d’informació general. 

El treball d’aquesta competència ha de ser assumit pel professorat en 

col·laboració amb la biblioteca del centre. S’ha de tenir en compte que el 

català és la llengua vehicular però també la presència de les altres llengües 

curriculars i les de nova immigració poden formar part d’aquest principi. 

16. Pla de lectura de centre (PLEC) 

És el conjunt d’objectius i metodologies per promoure l’aprenentatge de la 

lectura, l’aprenentatge a través de la lectura, el gust per llegir i la formació 

d’usuaris.  

Des de la biblioteca s’impulsen unes activitats de foment de la lectura però, a 

més,  hi ha una programació  anual des de les aules i el centre en general 

(espai horari de lectura, animacions a la lectura, documents sobre comprensió 
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lectora…). Tota aquesta tasca està recollida per escrit en el Pla de Millora de 

la Competència Lingüística. 

 

17. Projecció del centre educatiu 

D’entrada, en les activitats que el centre educatiu té endegades de cara a la 

projecció exterior (pàgina web, blocs, notícies publicades...) s’ utilitza la llengua 

catalana. No es descarta, però, fer ús de les altres llengües d’aprenentatge 

quan una situació ho requereixi. 

18. Intercanvis i mobilitat 

Els intercanvis epistolars, telemàtics  i presencials,  la col·laboració entre 

centres i les colònies i estades lingüístiques creen dinàmiques encaminades a 

millorar la competència lingüística de l’alumnat, a viure necessitats de 

comunicació i interacció reals en el seu propi context, a generar bones 

pràctiques... 

El centre organitza colònies per cicles cada curs i ha participat en les Estades 

Lingüístiques en anglès promogudes pel MEC. 

 

Adaptació del currículum, aspectes organitzatius i orientacions 

metodològiques 

El centre té definits alguns mecanismes  organitzatius, curriculars i 

pedagògics per fer front a les adaptacions del currículum (agrupaments 

flexibles, sessions de lectura o reforç en petit grup, grups d’Aula d’Acollida, 

diversificació de llibres i material multinivells...) i per  potenciar la 

participació de l’alumnat en el propi aprenentatge. 

S’ intenta garantir que les metodologies i els agrupaments de l’alumnat 

afavoreixin les interaccions i  la col.laboració entre iguals encaminades a 

millorar les seves competències lingüístiques . 
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El present Projecte Lingüístic de Centre va ésser presentat per primera 

vegada al Consell Escolar de l’Escola Alta Segarra de Calaf el dia 30 de 

juny de 2008. 

Última revisió el dia 17 de desembre de 2018. 

 

 

Les actuacions concretes que faran referència a l’aplicació dels aspectes 

més innovadors, diferents o com a propostes de millora respecte al treball 

actual sobre el tractament de les llengües es faran constar en els 

corresponents Plans Anuals. 


