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1. INTRODUCCIÓ 

    1. PRESENTACIÓ DEL DOCUMENT 
 

El  Projecte Lingüístic de Centre (PLC) és l’instrument que possibilita que els centres 

educatius organitzin i gestionin de manera autònoma i d’acord amb la normativa vigent, 

determinats aspectes en referència a l’estat i a l’ús de les llengües al centre i al 

tractament curricular de les diferents llengües que hi són presents. 
 

El PLC té un caràcter referencial i normatiu, ja que aquest plantejament ha d’articular, 

alhora, el paper de la llengua catalana com a llengua vehicular d’acord amb el marc 

legal vigent. 
 

El PLC és una part integrant del Projecte Educatiu de Centre (PEC) i per tant tenen les 

mateixes condicions. És un projecte: legal (en cap moment no podrà contradir la 

legislació i normativa referida a l’ús i a l’aprenentatge de les llengües), coherent 

(adequat a la realitat sociolingüística del centre i a la línia pedagògica adaptada), 

participatiu (la implicació de la comunitat educativa augmenta l’èxit de la consecució 

dels seus objectius), vinculant (tothom que s’incorpori al centre l’ha de respectar i 

complir) i global  (afecta totes les dinàmiques del centre). 
 

El PLC consta bàsicament de quatre parts: 

1) El tractament de la llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge. 

2) El procés d’ensenyament-aprenentatge de la llengua catalana, de la llengua 

castellana, i de la llengua anglesa.  

3) Els criteris generals d’organització i gestió. 

4) La concreció operativa del projecte amb l’assignació horària. 
 

Aquest document recull els principis, que són compartits per la comunitat educativa, 

respecte a l’ús i el procés d’ensenyament i aprenentatge de les llengües als diferents 

àmbits de l’escola. 
 

Com a part del projecte educatiu, tindrà una vigència llarga, i tracta de recollir 

globalment tots els aspectes d’ús de les llengües del centre.  

El PLC és un projecte viu, basat en les reflexions de tot el professorat, i com a tal, 

s’anirà elaborant i modificant al llarg dels cursos. 
 

Aquest projecte es revisarà periòdicament per tal de fer efectius els objectius de millora 

que seran recollits en la programació anual del centre i avaluats en la memòria anual. 
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1. CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC 

1.1 ALUMNAT 

• Llengua materna: en els indicadors de cada curs queda registrada la procedència del 

nostre alumnat. Aquest document es guarda a la carpeta de cada curs, al despatx. 

Dins el nucli familiar, la llengua de comunicació de la majoria de l’alumnat és el català. 

Altres llengües que parlen els nostres alumnes a casa són: castellà, anglès, marroquí/àrab, 

lituà, polonès, castellà, romanès, alemany... 
 

Una part de l’alumnat que parla altres llengües a casa, també llegeix i utilitza mitjans 

audiovisuals a casa, amb aquestes altres llengües. 
  

•  Competència en el domini de les llengües:  
 

- L’alumnat  oriünd domina el català (llengua mare) i es treballa el castellà de i l’anglès (com 

a llengua estrangera) complint els ensenyaments mínims de l’educació Primària. 

- L’alumnat nouvingut domina la seva llengua d’origen. Quan arriben a l’escola, es 

familiaritzen i van aprenent el català (llengua vehicular al centre), el castellà i l’anglès. 
 

•  Pel que fa a l’estabilitat al llarg del curs respecte als nouvinguts: 

- s’incorpora una mitjana d’un 3%  al centre 

- aproximadament un 3% canvia de centre i/o s’absenta per un període de temps. 
 

● La llengua de comunicació a les hores d’esbarjo (pati, menjador) entre alumnes és 

majoritàriament en català.  

  

● La llengua de comunicació en el municipi és majoritàriament el català. En menor 

percentatge és: el castellà, i la combinació del català amb la seva llengua, segons qui sigui 

l’interlocutor.   

 

1.2 ENTORN 

 

●Característiques socials i econòmiques del barri: 

- La majoria de les famílies reben recursos econòmics procedents dels sectors secundari i 

terciari. 

- La classe social mitjana-obrera és la dominant. 

- La majoria d’habitatges familiars reuneixen bones condicions d’habitabilitat. 

- El percentatge de famílies immigrants al municipi és poc elevat (entorn el 12%).  
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L’Ajuntament disposa de les dades anuals. 

- La majoria de la població està arrelada als costums i tradicions del poble i de la comarca. 

Banyoles, capital de comarca i a pocs quilòmetres del municipi, exerceix una forta 

influència a nivell de serveis. 
 

●Llengua de comunicació en les entitats del municipi: 

La llengua majoritària en les entitats del municipi és el català. 

 

2. TRACTAMENT DE LES LLENGÜES 

2.1 LA LLENGUA CATALANA, LLENGUA VEHICULAR I  D’APRENENTATGE 

 

2.1.1 La llengua, vehicle de comunicació i de convivència 
 

El català, tal i com diu la normativa legal vigent, és la llengua utilitzada en totes les activitats 

acadèmiques i és l’eina de cohesió i integració entre totes les persones del centre. En 

conseqüència, el català és el vehicle d’ ensenyament-aprenentatge i de relació regular en 

tots els àmbits interns i externs del centre, i en especial en les activitats amb l’alumnat. En 

cas de dificultats de comunicació amb les famílies nouvingudes, es recorrerà al servei de 

mediadors.   
 

Les quatre habilitats lingüístiques  bàsiques es treballaran de manera integrada. 

Es vetllarà perquè l’alumnat participi en una diversitat de dinàmiques grupals (gran grup, 

petit grup, parelles, cicles, treball individual...) que faciliti el procés d’aprenentatge de les 

llengües. 

L’aprenentatge de la lectura i l’escriptura es farà en llengua catalana al Cicle Inicial, tot i 

que s’inicia a Ed. Infantil. 
 

La distribució horària és la que determina el Departament d’Ensenyament. La distribució 

horària de cada curs està en la PGA que es lliura al Departament cada inici de curs.  
 

2.1.2 L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana 
 

● Programa d’immersió lingüística  

En el període d’immersió de l’alumnat que comença al centre amb una llengua materna 

diferent al català i que diferencia l’existència de dos sistemes de parlar s’utilitza la llengua 

catalana com a mitjà de comunicació i l’ús de gesticulació si és necessari. És primordial en 

tota aquesta metodologia que en cap moment no quedi tallada la comunicació 

mestre/alumne. L’infant cal que vagi comprenent i assimilant el canal comunicatiu amb el  
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qual se li adreça el preceptor. Tot això serà experimentat i contextualitzat en les activitats 

dels diversos aprenentatges i destreses. 

● Llengua oral 

Es treballa la llengua oral sobretot a l’educació infantil i al primer cicle de primària, però 

també hi ha una continuïtat als cicles mitjà i superior.  

En totes les àrees del currículum (excepte: castellà i anglès) es treballa l’expressió oral en 

català tant per adquirir els coneixements (donar resposta, resumir... els continguts 

explicats) com per transmetre aquests coneixements (exposició d’un tema, entrevistes...)     
 

● Llengua escrita 

El professorat del centre intenta aplicar la metodologia que aconsella el currículum sorgida 

d’una reflexió del claustre, basant-se en els resultats de les competències bàsiques de sisè. 

A part de treballar els aspectes formals (llibres de text) s’incorporaran activitats pràctiques 

que ajudin a millorar l’expressió escrita.  

       

● Relació llengua oral i llengua escrita   

Es realitzen activitats que incideixen en aquesta relació, com escriure i recitar poemes, 

interpretar algunes lectures o cançons, representar una petita obra de teatre, exposicions 

orals sobre un tema determinat... 
 

● La llengua en les diverses àrees 

Totes les àrees s‘imparteixen en llengua catalana, a excepció de llengua castellana i 

llengua anglesa, i altres implicades en l’aprenentatge d’aquestes llengües, com s’especifica 

en els apartats 2.2 i 2.3 d’aquest projecte. 
 

Totes les àrees curriculars vetllaran pel desenvolupament de les competències 

comunicatives lingüístiques i audiovisuals, atès que és una competència bàsica. Per això, 

el català és utilitzat en la majoria de les activitats d’ensenyament i aprenentatge del nostre 

centre. 
 

● Continuïtat i coherència entre cicles i nivells  

El centre disposa de documents que concreten aspectes didàctics i organitzatius (deures, 

dictats, comprensió lectora,...). S’elaboren conjuntament, per cicle, alguns aspectes de la 

programació i dels criteris d’avaluació.   

Es disposa de protocols per fer el traspàs de curs o cicle. A part dels expedients de 

l’alumnat, es traspassa a nivell oral tota la informació referent a l’alumne.  
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Hi ha una coordinació del nostre centre amb els centres de secundària, en relació a 

l’alumnat que es traspassa.  

 

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

En el Projecte de Convivència es recullen la major part de les actuacions i les mesures 

organitzatives que s’han de posar en marxa per facilitar la incorporació de l’alumnat 

nouvingut. El centre ha establert mecanismes perquè aquest pla d’actuacions sigui compartit 

i aplicat per tot el professorat i personal no docent del centre. Pel que fa a l’aprenentatge 

inicial de la llengua utilitzem materials i metodologies amb l’orientació de l’especialista 

d’educació especial i també tenim estratègies per facilitar una instrucció comprensible en 

totes les altres àrees. 

 

- Alumnat que desconeix les dues llengües oficials: 

Amb l’alumnat nouvingut que desconegui el català, s’avaluarà el seu nivell de competència 

lingüística, s’adoptaran les mesures organitzatives i didàctiques necessàries que els 

permeti accelerar el seu procés d’aprenentatge de la llengua i, des de l’entrada d’aquest 

alumnat al centre, s’aplicarà el programa d’immersió lingüística. 

 

- Alumnat de parla castellana: 

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’alumnat. En qualsevol cas, s’utilitza la proximitat de les 

llengües catalana i castellana per facilitar els aprenentatges, la comunicació i l’ús de la 

llengua vehicular des de l’inici de la incorporació de l’alumnat nouvingut. 

 

- Alumnat que té una expressió oral (i escrita) en català deficitària, degut a què la seva 

llengua materna és una altra i el contacte amb el català només és a nivell escolar: es 

prioritza l’ensenyament en català (immersió) i alhora es preveuen activitats/sessions de 

suport escolar personalitzat per a l’assoliment de vocabulari bàsic en català.   

 

- Les activitats es prepararan en funció de les necessitats individuals de cada alumne.   

 

 ● Atenció de la diversitat 

S’organitzaran horaris i professorat per tal d‘atendre la diversitat del centre: reforços, grups 

flexibles, desdoblaments... Igualment, el professorat farà servir diversos recursos 

organitzatius a l’aula: grups cooperatius, racons, treball en parelles... 
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● Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua 

Es vetllarà perquè l’aprenentatge de les llengües, i en concret del català, tingui un 

enfocament significatiu i funcional, a  través de la creació de situacions comunicatives que 

incentivin l’ús de la llengua. 
 

● Avaluació del coneixement de la llengua 

L’avaluació de la competència lingüística de l’alumnat serà un procés continu. Aquesta 

avaluació serà sempre en funció del punt de partida de l’alumne/a i amb adaptacions  per 

l’alumnat que no compti amb una competència lingüística necessària per seguir el ritme 

normal de les classes. 
 

● Materials didàctics 

Els criteris per a la selecció de materials, incloent-hi els relacionats amb la dimensió literària 

del currículum, els estableixen l’equip docent de cada cicle en funció dels objectius 

curriculars.  

Per atendre la diversitat de necessitats d’aprenentatge, s’adapten i/o es creen altres 

materials.  

  

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

 

● Informació multimèdia 

La llengua vehicular de les eines TIC i TAC segueix les directrius d’escola catalana 

Vetllem perquè la utilització de mitjans audiovisuals contribueixi al desenvolupament de la 

llengua catalana en concret, i de la competència comunicativa en general. 
 

● Usos lingüístics 

El centre no presenta una complexa situació sociolingüística per tant no s’ha plantejat 

treballar els usos lingüístics per part de tot l’equip docent. El que sí es fa és treballar-ho 

puntualment, quan es dona el cas, amb l’ajut de l’especialista d’Educació Especial. 

 
 

● Diversitat lingüística del centre i de la societat en el currículum 

En relació a l’alumnat procedent de diferents contextos (nouvinguts), el docent adoptarà 

una perspectiva intercultural en el treball curricular de les diferents àrees de coneixements, 

sempre que sigui possible. 

Es valora el bagatge lingüístic de l’alumnat i algunes vegades es fa protagonista en una 

activitat de desenvolupament del currículum. 
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● Català i llengües d’origen 

El fet que la llengua regular de les activitats del centre sigui el català es compaginarà amb 

una actitud d’incentivació dels coneixements d’altres llengües i altres realitats 

sociolingüístiques, tant en l’àmbit de les llengües com en totes les àrees curriculars. 

Malgrat que la competència plurilingüe és una competència pròpia de l’àmbit de les 

llengües, tot el centre vetllarà perquè tot l’alumnat desenvolupi una actitud positiva envers 

la diversitat lingüística i cultural.  

 

2.2 LA LLENGUA CASTELLANA 

 

2.2.1. L’ aprenentatge/ensenyament de la llengua castellana 

Com a llengua oficial del territori, l’escola treballa per tal de garantir el seu domini per part 

de l’alumnat. 

 

●  Introducció de la llengua castellana 

La llengua castellana s’introdueix a nivell oral a partir de primer d’Educació Primària. A 

finals de Primer, és quan s’inicia l’escriptura en castellà.  

 

●  Llengua oral 

Es treballa la llengua oral al llarg de tota la primària, fent especial incidència en els 

aspectes de fonologia, lèxic, gramàtica i sintaxi més diferencials de la llengua catalana.  

 

● Llengua escrita 

L’ ensenyament de la llengua escrita es fa  de manera sistemàtica a partir de  segon de 

Primària, en el moment en què l’alumnat ja té un cert nivell d’alfabetització en català. 

Les estructures lingüístiques comunes presentades en català seran transferides a la 

llengua castellana a través de contextos i situacions de comunicació reals. Així, es reforcen 

i no es repeteix el treball específic dels elements comuns entre les llengües. 

 

● Activitats d’ús 

El tractament de la llengua castellana segueix un enfocament comunicatiu, funcional, 

constructivista. 

La distribució horària és la que dictamina el Departament d’Ensenyament.    

Alhora, de les cinc sessions setmanals de 30’ lectors, dues es fan en llengua castellana; 

una d’elles, és l’activitat Leer en pareja, a 5è. 

 

 



   

11 

 

 

● Alumnat nouvingut 

Pel que fa a l’alumnat nouvingut, en especial al de procedència castellana, es vetllarà 

perquè aquest pugui desenvolupar també una competència lingüística en català. 

 

2.3. LES LLENGÜES ESTRANGERES 

 

2.3.1. L’aprenentatge/ensenyament de les llengües estrangeres 

 

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

 

• Desplegament del currículum 

El centre imparteix la llengua anglesa com a llengua estrangera. Aquesta llengua 

s’introdueix a l’últim curs d’educació infantil.  

 

• Metodologia 

La metodologia d’ensenyament i aprenentatge de l’anglès segueix també els mateixos 

principis psicopedagògics presentats abans: l’enfocament comunicatiu-funcional, la 

concepció constructivista, el tractament integrat de la llengua oral i la llengua escrita... Atès 

que per a l’anglès no existeixen els mateixos contextos d’ús real, es creen situacions 

funcionals d’ús d’aquestes llengües per compensar aquesta mancança: materials 

audiovisuals, intercanvis reals amb angloparlants, teatre, correspondència, entrevistes, 

recerca... A P5 i a cicle inicial, es tracta l’anglès de manera molt vivencial ja que l’alumnat 

no és capaç de reflexionar de manera sistemàtica sobre els seus usos lingüístics. 

 

• Materials didàctics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera 

Es desplega el currículum utilitzant els llibres de text, revistes, llibres de lectura... i recursos 

tecnològics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera (CDs, material online, pissarra 

digital...) adequat al nivell. 

 

• L’ús de la llengua estrangera a l’aula 

El/la mestre/a utilitza sempre que és possible la llengua anglesa com a vehicle de 

comunicació. Es procura que l’alumnat utilitzi l’anglès a l’aula el màxim possible. 

 

• En la programació de cada curs es preparen sortides acadèmiques per a cada cicle de 

primària (teatre, entrevistes a estrangers a l’aeroport) per complementar els continguts del 
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currículum en la seva vessant més pràctica, que es relacionen directament amb la millora 

de la competència lingüística de l’alumne/a amb llengua anglesa. Cada curs es sol·licita 

una auxiliar de conversa al Departament. 
 

Estratègies d’ampliació de l’oferta de llengües estrangeres 

• Avançament de l’aprenentatge de la llengua estrangera: a Educació Infantil quan la 

plantilla ho permet. 

 

• Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera (AICLE). S’està portant a terme 

en l’àrea de Medi Natural a cicle superior, iniciat el curs 2008-2009.  

 
• Llegir en parella en anglès a 6è: el curs 2014-2015 s’ha iniciat aquest programa en 

anglès, amb formació de la mestra d’anglès per part del GRAI de la UAB.  
  

Alumnat nouvingut 

S’inicien principalment en l’expressió oral i s’incorporen a les activitats segons les seves 

possibilitats, adaptant el material de treball si cal. 

Si aquest alumnat és de parla anglesa, s’adequa el treball d’aula a la seva competència 

lingüística aprofitant els seus coneixements de manera constructiva pel propi alumne i per 

la resta del grup classe. 

 

Alumnat amb NEE 

Es procura fer-los participar al màxim del ritme del grup classe, insistint més en el treball 

oral. A nivell escrit, se’ls ofereix més ajuda. En qualsevol cas, s’adapten els materials de 

treball. 

 

Distribució horària  

Es respecten els mínims horaris assignats a l’àrea per normativa. Quan la disponibilitat de 

personal ho permet, s’ofereixen més hores.    

 

 

2.3.2 Llengües complementàries procedents de la nova immigració 
 

S’utilitzen per treballar la dimensió plurilingüe i intercultural tot potenciant actituds 

receptives cap a les persones que parlen altres llengües. 
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2.4. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 

2.4.1. Organització dels usos lingüístics 
 

 ● Llengua del centre             

El centre educatiu ha acordat seguir un criteri lingüístic favorable a l’ús del català en  tots 

els rètols, cartells i decoració general del centre, tot i que alhora poden estar en anglès i/o 

en castellà com a segona llengua.  
 

● Documents de centre  

El centre revisa i actualitza amb regularitat els documents del centre, amb especial atenció 

als continguts referits a la llengua catalana i es fa un seguiment en les actuacions 

quotidianes de les propostes de canvi derivades de les revisions. 
 

● Ús no sexista del llenguatge 

En tots els documents del centre es tenen en compte els criteris d’utilització d’una llengua 

no sexista ni androcèntrica. És una competència que es treballa transversalment a les 

àrees del currículum, la tenen en compte tot l’equip de mestres tant en documents del 

centre com a nivell didàctic. 
 

● Comunicació externa 

El centre elabora tota la documentació en català.  
 

● Llengua de relació amb les famílies 

Es té en compte, quan no hi ha altra opció, les llengües de les famílies nouvingudes. 

En tots els altres casos, el centre educatiu ha acordat que tots els professionals del centre 

s’adreçaran habitualment en català a les famílies de tot l’alumnat. 
 

● Educació no formal 

- Serveis d’educació no formal 

Actualment en el centre es desenvolupen activitats d’educació no formal (casal, activitats 

extraescolars...) i es tenen en compte  les orientacions i propostes que tenim en el centre 

educatiu sobre l’ús del català i el tractament de la diversitat lingüística. 
 

● Llengua i entorn 

El centre participa en el pla d’entorn del poble, però fins avui no ha calgut acordar cap 

treball relacionat amb els usos lingüístic de la llengua catalana, ja que la població 

majoritàriament és de parla catalana. 
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 2.4.2 - Plurilingüisme al centre educatiu 

 

Sempre es té en compte el català com a llengua vehicular des de P3 a 6è. 

● Actituds lingüístiques 

El centre treballa la diversitat lingüística, interculturalitat i resolució de conflictes 

habitualment a la tutoria i en les assemblees, i els té en compte el professorat en les seves 

activitats docents (estratègies d’atenció a  la diversitat). 

A nivell de centre, s’intenta que la diversitat lingüística enriqueixi a l’alumnat, per tant, 

s’intenta que l’alumnat nouvingut conservi i estimi la seva llengua d’origen i la doni a 

conèixer als companys/es d’aquí.  

En tot cas, l’escola serà respectuosa amb les llengües d’origen del seu alumnat i posarà els 

mitjans disponibles per tal d’integrar el més ràpidament possible, en el desenvolupament 

normal de les classes, tots aquells alumnes de procedència lingüística no catalana. 

 

● Mediació lingüística (traducció i facilitació) 

Si bé la comunicació amb les famílies en general es farà en català, en els casos necessaris 

el centre comptarà amb els serveis de mediació i de traducció lingüística que posa a l’abast 

l’administració per tal de facilitar l’intercanvi i el vincle amb les famílies.  

  

 2.4.3- Alumnat nouvingut 

 

Atès que la competència en llengua catalana resulta fonamental per tal d’accedir als 

aprenentatges i per a la integració social i cultural, tot el centre utilitza només el català i 

facilita els mecanismes de reforç necessaris perquè l’alumnat nouvingut aprengui aquesta 

llengua. S’avaluen regularment els resultats i se’n fa un seguiment. La manera d’atendre als 

alumnes nouvinguts està definit en el Projecte de Convivència. Independentment d’aquests 

reforços, l’aprenentatge de la competència comunicativa és responsabilitat de totes les 

àrees del currículum. Per tant, dins l’aula ordinària, el professorat té en compte estratègies 

d’atenció a la diversitat que facilitin aquest objectiu. 

 

2.4.4- Organització dels recursos humans 

 

• La distribució dels recursos humans del centre té com a criteri bàsic el desenvolupament 

de les competències bàsiques de tot l’alumnat. Es porta a terme utilitzant les mesures  
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següents: grups flexibles, grups de reforç, desdoblament de grups (en les àrees 

instrumentals) i activitats compartides i d’interacció entre els propis alumnes.  

• En el Pla Lector s’especifiquen en detall les activitats en què els alumnes com a 

protagonistes tenen un pes important: padrins de lectura, narració de contes entre grups 

d’alumnes, programa Llegir en parella... 

• S’ha creat la comissió de lectura, formada per un grup de mestres i, esporàdicament 

alumnes de 5è, que organitza i dinamitza activitats de lectura en el centre. 

• En quant a la formació de centre en temes lingüístics, el centre té com a objectiu la millora 

dels resultats educatius dels alumnes. Els cursos de formació a nivell d’escola es plantegen 

a partir d’aquest objectiu: formem part del projecte d’Impuls a la Lectura del Departament, i 

estem aplicant el programa Llegir en parella, impulsat pel GRAI de la UAB.  

Els mestres també es formen en altres àrees curriculars que indirectament  afecten les 

llengües. 

 

2.4.5- Organització de la programació curricular 

 

●Coordinació cicles i nivells 

- En el centre es realitzen reunions setmanals de l’equip docent a nivell de cicle i 

coordinació entre especialistes de l’àrea de la llengua anglesa. 

- Es fan reunions trimestrals de coordinació entre cicles. 

- La coordinació de l’equip docent també es realitza mitjançant les sessions d’avaluació que 

possibiliten el seguiment acurat del progrés de l’alumnat. A través d’aquest seguiment, el 

centre adopta els mecanismes i estratègies d’atenció a la diversitat més adequats. 

 

●Estructures lingüístiques comunes         

En relació directa amb la dimensió plurilingüe i intercultural, però tenint en compte també la 

dimensió comunicativa, hi ha un conjunt de continguts que són comuns a totes les llengües 

ensenyades. No té sentit que cada llengua torni a plantejar-los des de l'inici com si fossin 

específics, ben al contrari, cal introduir-los més sistemàticament i reflexivament en la 

llengua de l'escola com a base per a l’aprenentatge del català i per ser aplicats en les altres 

llengües, i facilitar així la transferència necessària d'aprenentatges entre llengües; això 

permet reforçar i no repetir els elements comuns. Aquests continguts comuns són més 

freqüents entre la llengua catalana, la castellana, la francesa o qualsevol altra romànica, 

però també n'hi ha, i força, que es donen respecte a l'anglès.    
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No és possible fer un llistat exhaustiu ni exclusiu d'aquests continguts, caldrà però 

considerar, entre d'altres, a més dels que apareixen explícitament en la dimensió plurilingüe 

i intercultural, la majoria dels recursos comunicatius, com són les estratègies lectores o la 

redacció de resums i esquemes; els aspectes més globals com els tipus de text o altres de 

més concrets com la puntuació o la terminologia gramatical. 

●Projectes d’innovació 

Formem part del projecte d’Impuls a la Lectura del Departament, i estem aplicant el 

programa Llegir en parella, impulsat pel GRAI de la UAB. 

A cicle superior, una part de l’àrea coneixement del medi natural es fa en llengua anglesa. 

Des del curs 2008/2009 es duu a terme el projecte Filosofia 3/18.  

 

2.4.6- Biblioteca escolar 

 

●Accés i ús de la informació 

- El centre no té una biblioteca general d’escola.  

- Tenim un espai de lectura a l’entrada de l’escola (Sofà de Bora Llibres) que s’abasteix de 

llibres de la Biblioteca Municipal de Banyoles i que periòdicament es van canviant. 

- També disposem de biblioteques d’aula amb llibres de lectura i de consulta, revistes, 

diccionaris, atles i mapes. S’intenta potenciar l’ús de la biblioteca d’aula com a espai per 

assolir aquesta finalitat. 

- S’intenta potenciar l’ús de la Biblioteca Comarcal com a recurs de recerca d’informació. 

- Les col·leccions i/o enciclopèdies estan ubicades a l’aula d’informàtica. 

- Tant a l’aula d’informàtica com a les aules disposem d’ordinadors per a la recerca 

d’informació. 
 

 

●Pla de lectura de centre 

En els cursos 2012/13 i 2013/14, a nivell de claustre, es va dur a terme un treball sobre la 

lectura amb l’assessorament LIC del Pla de l’Estany.  

Al llarg del curs 2014/15, dins del nou projecte d’Impuls a la Lectura (ILEC) i partint del 

treball fet, es continua dissenyant el Pla Lector de Centre.   

Dins del Pla de Formació de Centre es contempla el treball de la lectura i de la comprensió 

lectora tant de la llengua catalana com castellana: 

• S’aplica el programa Llegir en parella a CM (en català), a 5è (en castellà) i a 6è 

(anglès). 
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• Es participa en el Programa d’Impuls Lector (ILEC) del Departament. 

Es duen a terme activitats directament relacionades amb la potenciació de l’hàbit lector: 

padrins de lectura, clubs de lectura, visites a la biblioteca de Banyoles... Aquestes activitats 

estan en el Pla lector.  

 

2.4.7- Projecció del centre 

 

Les activitats i els materials de projecció externa que el centre realitza, com a part d’una 

comunitat social, es fan de manera regular en català.  

Aquestes permeten donar a conèixer amb major detall el nostre projecte educatiu. 

Destaquem: 

• Dansa: majoritàriament són catalanes. És treballen com a projecte en el centre i se’n 

representa una mostra el dia de la festa d’homenatge a la vellesa, en el poble 

• Concert de Nadal: la majoria de nadales són en català, i les de cicle (Primària) també 

són en castellà i anglès.  

• Concursos literaris: a Primària es participa en concursos literaris a diferents nivells 

territorials (Alzina Reclamadora, Sambori, Ramon Vidal, Jocs Florals de Catalunya...). 

• Llibre Gegant de Sant Jordi: des de fa uns quants cursos col·laborem amb l’AFA i 

l’ajuntament amb la realització d’un llibre gegant amb petits textos diversos elaborats 

pels alumnes. 

• Portes obertes: per als pares i alumnes que entren nous, un cop està formalitzada la 

matrícula, i per la festa de final de curs. 

• Web del centre: és un recurs compartit per tota la comunitat educativa, amb una 

actualització constant.  

• Full informatiu: és un mitjà d’informació mensual de l’escola i informacions puntuals de 

l’AFA, cap a la comunitat educativa.  

• Xerrades: l’escola organitza, com a mínim, una xerrada anual  sobre temàtiques 

relacionades amb el món de l’educació. Fins ara els conferenciants sempre han utilitzat 

la llengua vehicular del centre, el català.   

 

2.4.8- Xarxes de comunitats virtuals 

 

La direcció del centre es comunica, també i no exclusivament, amb els mestres a partir del 

correu electrònic (convocatòries de claustres, actes, informacions diverses...). 

Els pares que disposen de correu electrònic, hi reben el full informatiu mensual i els articles 

d’orientació educativa. 
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Les comunicacions existents entre mestres i entre mestres/famílies, a vegades es realitzen 

per correu electrònic. 

 

 

3. CONCRECIÓ OPERATIVA DEL PROJECTE 

 

A partir de la diagnosi i dels plantejaments bàsics, cal prioritzar els objectius en les 

concrecions anuals (programacions anuals, Pla de Formació en Centre...), en les quals 

s’establiran actuacions, responsabilitats, s’especificarà com es duran a terme, es proposarà 

la temporalització i es ressenyaran els indicadors que s’hauran de fer servir per fer-ne el 

seguiment. 

 

 


