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0. Introducció. 

 

0.1.  Presentació  del  document. 

El Projecte Lingüístic de Centre -PLC- s’ha d’entendre com un procés de reflexió del 
tractament de les diverses llengües que, a nivells diferents, hi ha en un centre 
educatiu. El PLC forma part del Projecte Educatiu i ha de tenir present tant el marc 
legal com la diagnosi de la realitat del centre i ha de definir-se en aquests grans temes: 
el paper de la llengua vehicular, el tractament de les llengües curriculars i els aspectes 
organitzatius i de gestió que tinguin repercussions lingüístiques. 

El curs 2013-2014, seguint l’aplicatiu del Departament d’Educació vam fer la diagnosi 
de centre. D’aquesta diagnosi es deriven uns objectius prioritaris a concretar i revisar 
en el pla anual de centre. Ara, ens cal treballar per a que el nostre PLC sigui un 
document de referència per a tota la comunitat educativa.  

La globalització, el creixement important de nouvinguts amb parles estrangeres, la 
influència dels mitjans de comunicació i el baix ús social que es fa de la llengua 
catalana, entre d’altres, són els motius que ens han impulsat el curs 2014-2015 a 
revisar el nostre Projecte Lingüístic. 

El curs 2017-18 es fa una segona revisió aprofitant l’elaboració i redacció del Pla Lector 
de Centre 

1. Context sociolingüístic. 

 

1.1.  Alumnat. 

Part de les famílies dels nostres alumnes tenen grans dificultats econòmiques i socials. 
La nostra població escolar ha sofert, en els darrers anys, un fort canvi. D’una banda, ha 
augmentat molt significativament el percentatge d’alumnes de diferents cultures que 
ve a l'escola.  

Atendre la diversitat és un gran repte i les dades que té el Departament 
d’Ensenyament no reflecteixen del tot la gran quantitat d’alumnes amb necessitats 
educatives especials i d’alt risc social que tenim en el centre.   

Pel que fa als països de procedència del nostre alumnat immigrant, no ha variat gaire 
en aquests quatre anys, la majoria continuen venint del Magreb i de l'Àfrica 
Subsahariana. 

Els resultats d’aprenentatge dels nostres alumnes i el seu nou perfil sociològic han 
posat sobre la taula elements de reflexió que ens porten cap a nous plantejaments 
d’intervenció educativa i de treball. 



 

 

 

El català és la llengua d’ús i d’aprenentatge del centre. El seu ús queda molt limitat a 
l’aula. En els espais d’esbarjo i en la comunicació no formal entre iguals el castellà té 
un ús exclusiu. Els alumnes procedents del Magreb de vegades fan servir l’àrab o 
l’amigh. També conviuen amb l’àrab, l’amazigh, l’anglès, el francès i altres llengües 
africanes. 

 

1.2.  Entorn. 

En l’entorn del nostre centre la llengua dominant és el castellà. La comunitat 
magrebina usa les seves pròpies llengües, però quan té necessitat de relacionar-se 
amb l’entorn utilitza quasi sempre el castellà. De la mateixa manera actuen les famílies 
vingudes de l’Africa subsahariana i d’altres països de l’est d’Europa. Els nostres 
alumnes tenen molt poques possibilitats d’ús de la llengua catalana fora del centre 
educatiu. 

  

1.3 Professorat 

Tot el professorat del centre té l’acreditació per impartir les classes en llengua 
catalana. 

A la nostra escola hem apostat per potenciar l’anglès. Per aquest motiu en la plantilla 
del centre hi ha 3 mestres amb especialitat de llengua anglesa. 

 

2. La llengua catalana, llengua vehicular i d’aprenentatge. 

 

2.1. El català vehicle de comunicació i de convivència. 

El català com a llengua pròpia de Catalunya ho és també de l’ensenyament i, per tant, 
és la llengua vehicular de les diferents activitats d’ensenyament i aprenentatge. En el 
nostre centre el català és la llengua usada en la major part de les activitats 
acadèmiques i és l’eina de cohesió i integració entre totes les persones del centre. La 
llengua catalana queda limitada a ser llengua exclusivament d’aprenentatge. És per 
això que es veu la necessitat d’incrementar l’ús del català en situacions de relació 
informal. S’han de pensar i programar estratègies de centre per a aconseguir millorar 
l’ús del català entre iguals.  

 



 

 

    2.2. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana. 

La nostra escola veu prioritari l’impuls de la llengua com a base de l’aprenentatge. Per 
tal motiu a partir del curs 2015-16 es va dur a terme l’activitat dels 30’ de lectura diària 
i la participació en el programa de formació de centre ILEC. Com a final d’aquest procés 
el curs 2017-18 es va redactar i aprovar el Pla Lector de Centre. 

 

2.2.1. Programa d’immersió lingüística. 

Durant el curs 2007-2008 cinc docents de l’escola participen en la formació de 
l’actualització de la didàctica i de l’ús de la llengua en el context plurilingüe actual. 
Aquest grup de mestres, formats el curs 2007-2008, han de compartir la formació amb 
el claustre durant el curs 2008-2009. Seguint aquesta pauta, el centre anirà 
actualitzant la metodologia d’ensenyament de les segones llengües. 

2.2.2. Llengua oral. 

A l’escola, la llengua d’aprenentatge i comunicació serà la llengua catalana, la qual farà 
funcions de vehicle d’expressió quotidià. És amb l’ús de la llengua, a través d’escoltar i 
de parlar amb els adults i amb el companys, que el nen desenvolupa la seva 
competència lingüística en totes les seves dimensions: aprèn i amplia lèxic, precisa la 
pronúncia, perfecciona la sintaxi, etc. 

Al llarg de tota l’escolaritat, ens caldrà treballar estratègies pedagògiques favorables 
per a l’aprenentatge de la llengua oral.  

Així, l’ensenyant ha de fer de model lingüístic, parlant i explicant esdeveniments que 
interessin molt als infants: contes, poemes, explicacions, etc.  

Fora necessari també corregir el lèxic i la pronúncia de forma subtil, de manera 
integrada en el mateix procés comunicatiu: repetir el que ha dit el nen però ben dit, 
ampliar la informació que l’alumne ha donat, repetir el que s’ha dit i demanar opinió 
als altres nens, etc. 

S’hauria d’exigir, d’una banda, una parla clara i entenedora però sense que aquesta 
exigència talli els recursos comunicatius de l’alumne. I, per l’altra, caldria fomentar la 
participació dels infants en les converses a través d’estímul engrescadors. 

Per tal d’afavorir el treball de llengua oral, haurem d’organitzar l’espai i les activitats 
de l’aula, donant pautes per a la regulació i l’ús de la llengua oral en les converses i 
activitats de gran grup: ordre de participació, escolta atenta, torn de paraula, etc. 
 



 

 

El centre no prioritza el treball de la llengua oral en tots els seus registres. Es treballa la 
llengua oral en tots els cicles, però d’una manera poc sistematitzada. En aquest sentit: 

 Cal replantejar el paper fonamental de la llengua oral i donar molta importància 
al seu treball en les programacions dels diferents cicles. 

 Posarem especial atenció en programar i treballar els apartats del nostre 
material didàctic (llibres de text, guies de lectura, material audiovisual, material 
informàtic ...) que facin referència al treball oral.  

 Establirem alguns objectius senzills i fàcilment observables que es puguin 
avaluar. 

 Continuarem vetllant pel treball de les estratègies pedagògiques favorables a 
l’ús de la llengua oral. 

 

 

2.2.3. Llengua escrita. 

A la nostra escola no s’ha fet una reflexió conjunta per aplicar les orientacions 
curriculars a la pràctica educativa. Es treballen alguns aspectes de l’enfocament 
metodològic curricular, però no es fa d’una manera sistemàtica i generalitzada. Els 
aspectes formals continuen tenint més pes en l’ensenyament. S’ha de continuar 
treballant cap a un plantejament global i funcional de l’ensenyament de la lectura i 
l’escriptura. 

2.2.4. Relació llengua oral i llengua escrita. 

Hi ha un plantejament integrat de les quatre habilitats. Es planifiquen activitats només 
des de l’àrea de llengua. S’ha de millorar la planificació d’activitats en les quals la 
relació entre la llengua oral i la llengua escrita sigui inherent. En aquest sentit, es 
treballa la lectura expressiva i el teatre, però es pot sistematitzar més aquest treball. 

2.2.5. La llengua en les diverses àrees. 

El professorat vetlla per l’aprenentatge de l’expressió i la comprensió en català de 
totes les àrees del currículum. S’ha de treballar i millorar una metodologia que estimuli 
l’expressió oral en totes les àrees. S’han de preveure mecanismes adequats de 
seguiment i d’avaluació. 

Igual com hem indicat en el apartat de llengua oral, en totes les àrees posarem 
especial atenció en la programació i el treball de l’expressió oral. 

2.2.6. Continuïtat i coherència entre cicles i nivells. 



 

 

El centre disposa d’alguns documents que concreten aspectes didàctics. S’elaboren 
conjuntament alguns aspectes de la programació i dels criteris d’avaluació. No es 
disposa de protocols per fer el traspàs de promocions. Es traspassa a nivell oral 
informació que no queda recollida.  

Amb els centres de secundària que reben alumnes de la nostra escola hi ha 
coordinació de traspàs de la informació de l’alumnat, més que d’aspectes 
metodològics.  

Les reunions de coordinació i de cicle s’han de planificar d’una manera més sistemàtica 
pel que fa als aspectes didàctics i metodològics. S’ha de confegir un calendari on es 
planifiquin les reunions de coordinació tenint en compte la diferenciació entre temes 
organitzatius i metodològics i/o didàctics. 

 

 

2.2.7. Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua 
vehicular. 

Els processos migratoris actuals fan que la presència d’alumnes immigrants al nostre 
centre sigui considerable. A hores d’ara, predominen els alumnes d’origen magrebí. 
Aquest fet ens dóna un perfil d’alumnat que té un coneixement molt baix, o gairebé 
nul, de llengua catalana, i que quan utilitza alguna llengua com a recurs comunicatiu, 
ho fa en castellà. 

El Departament d’Educació ens va dotar, a partir del curs 2005-2006, d’una aula 
d’acollida. Els alumnes nouvinguts pertanyen al grup classe que els pertoca per edat, i 
assisteixen a l’aula d’acollida en petis grups. El mestre tutor d’aula d’acollida realitza 
l’avaluació inicial dels alumnes i treballa després en diferents nivells de dificultat, 
segons els coneixements previs. 

Es vetlla perquè el temps que l’alumne assisteixi a l’aula d’acollida no interfereixi en 
aquelles matèries que faciliten el procés de socialització. 

L’Aula d’Acollida, és un marc de referència i un entorn de treball obert, que facilita 
l’atenció immediata i més adequada a l’alumnat nouvingut. També ha de ser un recurs 
per a la resta de professorat i de la comunitat educativa, que proporcionar informació i 
formació davant els reptes que se’ns plantegen a partir d’ara, en relació a la 
interculturalitat i a la cohesió social del nostre entorn. 

A l’Aula d’Acollida, s’apliquen metodologies i estratègies d’immersió lingüística per a 
l’adquisició de la llengua catalana que hauran de continuar-se a l’aula ordinària. 
Aquestes estratègies s’han de basar en: 



 

 

 L’ús exclusiu de la llengua catalana. 
 

 Treball de vocabulari bàsic i de les rutines comunicatives quotidianes. 
 

 Construcció de models comunicatius a partir de la llengua catalana. 
 

Per a l’acollida i la integració dels alumnes nouvinguts, es garanteix una comunicació 
eficient amb les famílies, utilitzant, si es dona el cas, el servei de traducció. 

En el  Pla d’Acollida, es recullen i es sistematitzen la major part de les actuacions i les 
mesures organitzatives que s’han de posar en marxa per tal de facilitar la incorporació 
de l’alumnat nouvingut. S’hauran d’establir mecanismes perquè aquest pla 
d’actuacions sigui compartit i aplicat per la major part del professorat.  

Continuarem treballant en els plans intensius de l’alumnat nouvingut. Planificarem 
trobades trimestrals per fer un seguiment d’aquests plans. Aquest treball ha de 
garantir la incorporació progressiva de l’alumne a l’aula ordinària per treballar 
continguts curriculars. 

2.2.7.1. Alumnat que desconeix les dues llengües oficials. 

Al nostre centre, 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. La 
resta del professorat col·labora en aquesta feina. Es treballa fonamentalment la 
llengua oral i la lectura i l’escriptura. 

2.2.7.2. Alumnat  sud-americà de parla hispana 

Es té en compte la diferència entre l’alumnat que desconeix les dues llengües oficials i 
el que en desconeix només una, com un dels criteris que ha de guiar l’organització del 
currículum personalitzat de l’alumne. S’utilitza la proximitat de la llengua catalana i 
castellana per facilitar els aprenentatges. 

2.2.8. Atenció a la diversitat. 

Tota la comunitat educativa posa, curs rere curs, tots els nostres recursos humans i 
materials per atendre millor el fet de la diversitat. Han estat diferents les formes que 
hem donat i donem a aquesta filosofia d’escola, sempre mediatitzada pels recursos 
humans, i les possibilitats de combinacions horàries i d’espais.  

El nostre centre disposa de dos mestres d’Educació Especial que atenen el alumnes 
amb necessitats educatives especials fent un treball adaptat. 

Els tutors d’aula i la comissió d’atenció a la diversitat treballen cada curs per valorar el 
casos en que és necessària una atenció més individualitzada i per distribuir de la 
manera més optima possible els recursos dels quals disposa el centre. 



 

 

L’equip docent del centre i els serveis educatius han iniciat actuacions conjuntament 
per avançar en  el marc d’una escola inclusiva, en l’atenció adequada de la diversitat 
de l’alumnat, la qual no s’identifica únicament amb l’atenció a l’alumnat amb 
necessitats educatives especials. Dins d’aquestes actuacions es tenen en compte 
estratègies que fan referència a la participació de l’alumnat en el seu propi 
aprenentatge, a la col·laboració entre iguals, als diferents tipus d’agrupaments i a l’ús 
de material multi nivells. Aquestes actuacions s’apliquen i es van adequant a la realitat 
canviant del centre. 

2.2.9. Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua. 

L’escola organitza la programació curricular i l’avaluació per potenciar l’ús del català. 
S’organitzen puntualment activitats que potencien l’ús de la llengua ( representacions, 
concursos, cantades...). 

2.2.10. Avaluació del coneixement de la llengua. 

Existeixen criteris d’avaluació consensuats que són poques vegades objecte de reflexió 
i d’actualització. S’avaluen les competències relacionades amb la dimensió 
comunicativa i amb la dimensió literària. Es té en compte la llengua oral a partir de la 
percepció del professorat (no hi ha pautes d’observació sistemàtica consensuades). Els 
instruments d’avaluació són diversos i s’apliquen en diferents moments del procés 
d’ensenyament - aprenentatge. Els resultats de l’avaluació són un element important a 
l’hora de decidir l’organització del currículum i l’atenció personalitzada a l’alumnat. 

Pel que fa a la llengua oral avaluarem objectius senzills i fàcilment observables que ens 
haurem marcat en la planificació del treball de la llengua. 

2.2.11. Materials didàctics. 

S’apliquen criteris compartits per a la selecció de llibres de text i per a l’adaptació i/o 
creació de materials didàctics per atendre la diversitat de necessitats d’aprenentatge i 
per als materials que es considerin complementaris. 

 

2.3. El català, llengua vertebradora d’un projecte plurilingüe. 

Els projectes i les activitats per impulsar la inerculturalitat i el plurilingüisme 
tindran com a punt de partida la llengua catalana. A partir del curs 208-19 es 
plantejaran activitats de plurilingüisme. 

2.3.1. Informació multimèdia. 



 

 

L’ús de la llengua catalana, com a llengua vehicular principal del programari i 
dels suports digitals que produeix el centre, respon a una feina planificada que 
dóna lloc a un nivell d’ús prou bo. 

2.3.2. Usos lingüístics. 

El professorat del centre treballa implícitament els usos lingüístics. El centre no s’ha 
plantejat treballar d’una manera explícita aquests usos. Després de sistematitzar el 
treball de llengua oral, caldrà planificar com es treballen els usos lingüístics a nivell de 
centre.  

2.3.3. Diversitat lingüística del centre i de la societat en el currículum. 

El centre valora i aprofita molt puntualment la diversitat lingüística del seu alumnat. 
Poques vegades s’utilitza aquesta diversitat per fer alguna activitat de 
desenvolupament del currículum. 

        

  2.3.4. Català i llengües d’origen. 

Es té en compte, d’una manera implícita, la relació directa entre l’aprenentatge de la 
llengua i l’establiment de vincles afectius basats en el reconeixement i la valoració de 
la llengua d’origen de l’alumnat. El professorat disposa de poca informació per a poder 
treballar la interdependència lingüística. 

 

3. La llengua castellana. 

La llengua castellana com a llengua oficial del país, i com a llengua d’ús dominant de 
l’entorn ha de tenir una consideració específica en el Projecte Lingüístic. 

3.1.  L’aprenentatge/ensenyament de la llengua castellana. 

3.1.1. Introducció de la llengua castellana. 

A l’hora d’introduir l’ensenyament/aprenentatge de la llengua castellana es tenen en 
compte les característiques sociolingüístiques de l’alumnat i de l’entorn. Es comença 
l’aprenentatge de la llengua castellana a nivell oral i escrit a primer curs de cicle inicial. 
El treball serà molt progressiu, partint sempre de l’estructuració de la frase i de 
l’enriquiment del vocabulari, per arribar poc a poc a l’expressió escrita. 

Atès que s’hauran treballat en català els continguts i les estructures lingüístiques 
comunes a ambdues llengües, la programació de llengua castellana ha d’anar 
íntimament lligada a la de llengua catalana. 



 

 

3.1.2. Llengua oral. 

Es treballa habitualment la llengua oral en tots els cicles i es treballen les diverses 
modalitats de textos orals. L’ús de la llengua oral del castellà en l’àmbit acad`mic 
s’impulsarà en l’àrea corresponent. 

 

3.1.3. Llengua escrita. 

S’apliquen alguns aspectes de l’enfocament metodològic que dóna el currículum. 
S’incorporen alguns aspectes funcionals, però els aspectes formals continuen tenint 
molt més pes en l’ensenyament. 

3.1.4. Activitats d’ús. 

Donades les característiques sociolingüístiques de l’alumnat, el centre no preveu l’ús 
de la llengua castellana en la projecció dels resultats de treball curricular fora de l’aula. 
La majoria de l’alumnat coneix la llengua castellana per la seva llengua de procedència 
o per la seva omnipresència en l’entorn. 

3.1.5. Castellà a les àrees no lingüístiques. 

Al centre no s’imparteixen àrees no lingüístiques en castellà donat que el coneixement 
i l’ús està consolidat en els àmbits no-formals, extraescolars i d’ús social. 

3.1.6. Alumnat nouvingut. 

En una primera fase, s’assegura un nivell bàsic de llengua catalana de l’alumnat 
nouvingut. Després, es treballa en la incorporació progressiva a l’aprenentatge del 
castellà. 

 

4. Altres llengües. 

 

4.1. Llengües estrangeres. 

4.1.1. Estratègies generals per a l’assoliment de l’objectiu de l’etapa. 

El nostre centre sempre ha vist la necessitat d’una continua evolució en l’ensenyament 
/ aprenentatge de les llengües estrangeres, en el nostre cas l’anglès. 

El curs  2001/2002 varem començar a implantar l’ensenyament d’aquesta llengua a 
nivells inferiors, primer de manera experimental avaluant els resultats, i més tard com 



 

 

a matèria curricular. Actualment, en el curs 2007-2008, hem pilotat l’experiència a 
Educació Infantil 4 anys, amb una sessió setmanal. 

4.1.1.1. Desplegament del currículum. 

A la nostra escola hi ha dos professors especialistes d’anglès, els quals, conjuntament 
amb el altres professors que donen la matèria, han concretat les mesures que 
asseguren la distribució coherent del continguts, la creació de contextos d’ús de la 
llengua i l’avaluació de tot aquest procés. La distribució horària no ens permet fer 
agrupaments. 

4.1.1.2. Metodologia. 

La competència oral de l’alumnat té certes mancances. També el professorat, tot i 
estar capacitat, ha de millorar la seva competència oral. La coordinació és efectiva, 
però hauria de millorar pel que fa a la periodicitat de les sessions de treball i 
coordinació. 

4.1.1.3. Materials didàctics per a l’aprenentatge de la llengua   
estrangera 

Durant el curs es fa una valoració continuada del llibre i dels materials didàctics. A final 
de curs, es valoren les possibles mancances del material, i s’analitzen molt 
detingudament els criteris de canvi. En aquest sentit, cal dir que no es canvia sovint. 

4.1.1.4. Recursos tecnològics per a l’aprenentatge de la llengua 
estrangera. 

El centre ha entès que la utilització de recursos tecnològics permet atendre la 
diversitat de l’alumnat i explorar noves possibilitats. Els pocs recursos tecnològics, i les 
mancances per part del professorat  en quant al domini i la utilització dels mateixos, fa 
més lenta la seva utilització. 

Individualment, el professorat explora noves possibilitats, però cal anar generalitzant-
les. 

4.1.1.5. L’ús de la llengua estrangera a l’aula. 

Tot el professorat d’anglès intenta fer servir la llengua estrangera en totes les 
interaccions. Són conscients de les dificultats que això suposa (limitacions del 
professorat, diversitat de l’alumnat, manca de recursos...) 

El professorat té interès en la millora de la seva formació personal pel que fa al nivell 
de llengua. 

4.1.2.2. Avançament en l’aprenentatge de la llengua estrangera. 



 

 

El centre, durant el curs 2001-2002, va planificar l’avançament de l’aprenentatge de la 
primera llengua estrangera a educació infantil 5 anys, 1 sessió setmanal. Durant el curs 
2007-2008 s’ha començat a donar anglès a educació infantil 4 anys, 1 sessió setmanal. 
Els resultats són satisfactoris, tot i que són poques les hores de les que es disposen per 
fer aquest treball. No sempre el professorat té la competència lingüística i la formació 
específica d’etapa que són necessàries. 

A partir del curs 2015-16 des de l’escola es va impulsar el projecte English week com 
una activitat intercicle i intercentres. 

 

 

 

 

5. Organització i gestió. 

    

5.1. Organització dels usos lingüístics. 

             5.1.1. Llengua del centre. 

El nostre centre educatiu segueix un criteri lingüístic favorable a fer extensiu l’ús del 
català als rètols, als cartells i a la decoració general del centre. És important assenyalar 
que es respecta aquest criteri. 

5.1.2. Documents del centre. 

Els documents oficials de centre es redactaran d’acord amb la Llei de Normalització 
Lingüística, en llengua catalana. Llevat dels casos que correspongui fer-ho en llengua 
castellana. 

5.1.3. Ús no sexista del llenguatge. 

En els documents del centre es tenen en compte els criteris d’utilització del llenguatge 
no sexista ni androcèntric. En general, es treballa implícitament a les àrees del 
currículum.  

      5.1.4. Comunicació externa. 

El centre educatiu empra el català en les seves actuacions internes (actes, comunicats, 
informes...). També utilitza la llengua catalana en les comunicacions i les notificacions 
adreçades a persones físiques o jurídiques residents en l’àmbit lingüístic català. 



 

 

S’atenen les peticions en castellà que sol·liciten les famílies. Es tenen en compte, quan 
és possible, les llengües de la nova immigració mitjançant uns documents ja 
prèviament traduïts. 

             5.1.5. Llengua de relació amb les famílies. 

En els casos de famílies que acaben d’incorporar els seus fills al sistema educatiu de 
Catalunya i/o tenen un clar desconeixement del català, s’utilitzarà el castellà o 
qualsevol altra llengua per afavorir i facilitar la comunicació. Es comença a plantejar 
que el desconeixement del català per part de les famílies d’alguns alumnes, no ha de 
comportar una renúncia a l’ús d’aquesta llengua, que és una oportunitat per a la 
integració i per a la normalització.  

Per tal de fer més entenedora la informació que dóna l’escola, s’està començant a 
treballar en els recursos emprats a les reunions de pares. La utilització generalitzada de 
recursos visuals (PowerPoint, logotips, gràfics...), ha de millorar de manera significativa 
la comunicació. 

5.1.6. Educació no formal. 

5.1.6.1. Serveis d’educació no formal i activitats extraescolars. 

Existeix una preocupació al centre per tal que les persones dels serveis d’educació no 
formal i de les activitats extraescolars coneguin i facin seves les orientacions i 
propostes del centre pel que fa al català com a llengua d’ús. S’han de posar en pràctica 
mecanismes concrets per tal de que les persones d’aquests serveis puguin millorar la 
seva competència lingüística.    

        

5.1.7. Llengua i entorn. 

A partir del curs 2007-2008 el centre participa en el Pla Educatiu d’Entorn de la zona de 
Ponent de Tarragona, per tal de treballar conjuntament amb les administracions 
públiques i amb les entitats i garantir la continuïtat i la coherència educativa en temes 
com l’ús de la llengua catalana, la interculturalitat i la cohesió social.  

 

5.2. Plurilingüisme al centre educatiu. 

         

             5.2.1. Mediació lingüística. 

El centre ha regulat l’ús del català en els tres àmbits (comunitat educativa, activitats 
administratives i comunicacions amb l’entorn). Disposem d’alguns documents traduïts 



 

 

per al moment de l’acollida de les famílies nouvingudes. S’utilitza, quan cal, el servei de 
traducció del Consell Comarcal. O d’altres institucions. Algunes mares d’alumnes 
s’ofereixen per traduir puntualment les informacions. 

 

5.3. Alumnat nouvingut. 

Els alumnes nouvinguts que s’acaben d’incorporar al sistema educatiu de Catalunya i 
no tenen coneixement de la llengua catalana, són atesos a l’Aula d’Acollida. 

El personal docent i no docent s’adreça habitualment en català a aquests alumnes. El 
centre garanteix l’atenció individualitzada dels alumnes, tenint en compte 
l’enfocament comunicatiu en l’aprenentatge del català com a segona llengua. S’haurà 
de continuar treballant en els plans intensius individuals, i planificar reunions 
trimestrals per tal de fer-ne el seguiment. 

A l’Aula d’Acollida es treballa sistemàticament a parir de situacions quotidianes amb 
alumnes que porten menys de dos anys al nostre sistema educatiu i de forma 
excepcional a aquells alumnes que viuen en un entorn impermeable a la llengua 
catalana. L’Aula d’Acollida està dissenyada pels alumnes de Cicle Mitjà i Cicle Superior. 
Els alumnes d’Educació Infantil i de cicle inicial que es puguin trobar en la mateixa 
situació, donades les seves característiques i la metodologia emprada són atesos a 
l’aula ordinària. 

Hi ha situacions que no són pròpiament d’Aula d’Acollida però que precisen del mateix 
treball sistemàtic de la llengua. És per aquest motiu que l’Aula d’Acollida esdevé en 
alguns casos Aula de Suport Lingüístic.  

 

5.4. Organització dels recursos humans. 

               5.4.1. El pla de formació de centre en temes lingüístics. 

L’escola treballa per establir els objectius i les estratègies de millora. El projecte 
lingüístic de centre, i la formació en l’actualització de la didàctica i l’ús de la llengua, 
ens han de facilitar i estructurar tot el treball d’aquest procés de millora. 

 

5.5. Organització de la programació curricular 

5.5.1.  Coordinació cicles i nivells. 
 



 

 

Hi ha coordinació a l’hora de treballar la llengua catalana i castellana. En queda al 
marge, però, la llengua estrangera, donat que els professors de llengua estrangera fan 
la seva pròpia coordinació. 
 

5.5.2.  Estructures lingüístiques comunes. 
 

El centre està treballant per tal que l’acord del tractament de les llengües i de les 
estructures comunes involucri a tot el professorat de l’àrea de llengua 
 
Els continguts i estructures lingüístiques comunes es programen conjuntament, es 
concreten a través de la llengua catalana, i són punt de referència per a la llengua 
castellana. Per tant, els continguts de la llengua catalana,  i els que es corresponen a 
continguts i estructures lingüístiques comunes, formen part d’una única programació. 
Els principis bàsics de la metodologia de treball són: evitar repetició de continguts, 
evitar l’anticipació d’aprenentatges i atendre l’especificitat dels continguts. Els 
materials curriculars a vegades interfereixen l’aplicació d’aquesta metodologia.  

 

 5.6.  Biblioteca escolar 

 
El centre no té biblioteca d’escola. S’està fent un esforç econòmic per a millorar el 
volum i la varietat de les biblioteques d’aula. Puntualment es programen activitats de 
foment de la lectura.  
 
Des del curs 2015-16 es realitza l’activitat de Bibliopati que consisteix en oferir un 
espai de lectura durant l’estona d’esbarjo. Es fa 2 dies a la setmana 
 
Des del curs 2017-18 es relaitza l’activitat de Bibliomenjador que consisteix en oferir 
un espai de lectura durant l’estona d’esbarjo de les hores de Menjador Escolar. Es fa 1 
dia a la setmana. 
 
 

5.7. Projecció del centre 

5.7.1. Pàgina web del centre. 

La pàgina web del centre és un recurs compartit per gran part de la comunitat 
educativa. Es va treballant per tal de millorar la seva actualització. Es té clar el paper 
del català com a llengua vehicular i, per tant, de referència del centre. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Concreció operativa del projecte (Pla anual) 

En el Pla Anual de Centre que es fa a cada inici de curs, es concreten la previsió de 
totes les actuacions en els diferents àmbits. 

OBJECTIUS ACTUACIONS RESPONSABLES TEMPORITZACIÓ INDICADORS 

Intensificar el 
treball dels apartats 
de llengua oral del 
nostre material 
didàctic. 

Programant 
acuradament la 
llengua oral. 
Avaluant els 
objectius 
programats. 

Equip de mestres 
dels cicles 

Durant tot el curs  

 

Millorar la 
coordinació en 
temes metodològics 
i didàctica a la 
Llengua Oral 

Planificant  reunions 
de coordinació per 
treballar 
exclusivament 
aquests aspectes 

Cap d’estudis Durant tot el curs 

 

Coordinar el 
seguiment dels 
plans intensius de 
treball de l’alumnat 
nouvingut 
 
 

Planificant dos 
coordinacions 
trimestrals per 
programar i avaluar 
els plans 

Clic de l’escola, 
mestres de l’aula 
d’acollida, tutors i 
especialistes 

Dues sessions cada 
trimestre 

 

Potenciar l’ús del 
català i fer més 
entenedora la 
informació a les 
famílies 

 
Utilitzant mitjans 
audiovisuals 
adaptats a les 
necessitats 
comunicatives 
 

Equip de mestres 
dels cicles 
 
Coordinadora 
Informàtica 

Reunió de pares de 
principi de curs 

 

Sensibilitzar a les 
persones 

Realitzant dos 
trobades trimestrals Clic de l’escola 

Dues sessions cada 
trimestre 

 



 

 

responsables dels 
serveis d’educació 
no formal en la 
importància de l’ús 
de la llengua 
catalana 

per fixar uns 
objectius i revisar-
los 

Formar al claustre 
de professors en 
l’actualització de la 
didàctica i l’ús de la 
llengua en el 
context plurilingüe 
actual 

Traspassant la 
informació rebuda 
en el curs de 
immersió lingüística 

Els mestres del 
claustre que han 
assistit a la formació 
durant el curs 07-08 i 
l’assessor LIC de 
l’escola 

Durant el primer 
trimestre del curs 

 

 

Aquest document ha estat aprovat en Consell Escola el dia 27 de juny de 2018. 

 

La secretaria:                                                              Vist-i-plau del President: 
Montserrat Montañola  Palau                                 Josep Queraltó Gaya 


