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0. INTRODUCCIÓ

La majoria de centres de Catalunya van fer a la dècada dels 90 els seus projectes
lingüístics de centre (PLC) arran dels projectes de normalització lingüística que
s’havien endegat amb la progressiva incorporació de l’ensenyament en Catalunya a
la dècada anterior.

L’escola Rosa Oriol Anguera que va néixer el curs 2004-2005 encara no tenia
aquest document elaborat i és al

curs 2008-2009 quan el grup de treball de

llengua s’encarrega de la seva elaboració.

El projecte PLC és una part del projecte educatiu que recull els aspectes relatius a
l’ensenyament i a l’ús de les llengües en el centre.
És un instrument que possibilita que els centres educatius organitzin i gestionin,
d’acord amb la normativa vigent, però de manera autònoma, 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.

Per a l’elaboració d’aquest document es parteix d’una feina de reflexió prèvia, es
parteix d’un ampli consens de la societat catalana sobre el paper que ha de tenir el
sistema educatiu de Catalunya en el futur de la llengua catalana i es parteix també
d’un ampli consens que els ciutadans de Catalunya del futur han de ser més
plurilíngües que no pas el que ho són ara.

Aquest document ha de ser útil i pràctic i ha d’implicar a tots els sectors de la
comunitat educativa: mestres, famílies i personal PAS.

Per què un nou projecte lingüístic?



Perquè la composició de l’alumnat i de les seves famílies ha canviat
substancialment en els anys darrers.



Perquè les exigències lingüístiques de la nostra societat –en el nou marc
europeu són cada cop més altes.



Perquè s’ha d’entendre la llengua com a vehicle de comunicació i també de
convivència.



Perquè cal adaptar els programes d’immersió lingüística a la nova realitat de
l’alumnat.



Perquè és necessari, atesos els resultats, replantejar-se el paper de la
llengua oral.



Perquè l’aprenentatge de la llengua es fa des de totes les àrees del
currículum.



Perquè cal una continuïtat i una coherència entre els cicles i els nivells
educatius no universitaris.



Perquè cal una visió conjunta de centre educatiu de l’acollida lingüística (i
no lingüística) de l’alumnat nouvingut.



Perquè la diversitat del nostre alumnat ens ha de fer buscar noves
estratègies d’actuació educativa.



Perquè les tecnologies d’aprenentatge i de comunicació ens obren noves
portes de com ensenyar llengües.



Perquè és necessari incentivar activitats d’ús de la llengua si volem que el
seu ensenyament sigui realment significatiu.



Perquè des del currículum hem de treballar la diversitat lingüística del centre
i de la societat.



Perquè hem de fer reflexionar el nostre alumnat sobre els usos lingüístics si
es vol la continuïtat de la llengua catalana, entesa com a element de cohesió
social.



Perquè hem de fer-los reflexionar sobre la importància de saber llengües,
quantes més millor.



Perquè cal potenciar projectes i programes plurilingües.



Perquè hem de promoure intercanvis escolars per potenciar l’ús de la
llengua catalana, de la llengua castellana i de les llengües estrangeres.



Perquè hem de saber reconèixer les llengües de la nova immigració,
incorporant-les a l’àmbit escolar.



Perquè cal adaptar la comunicació del centre amb les famílies a la nova
realitat.



Perquè és una exigència social treballar per a un ús no sexista del
llenguatge.



Perquè s’han d’establir complicitats i continuïtats entre el PLC i el que fan les
administracions i les entitats de l’entorn si volem que els centres educatius
no es quedin sols en l’educació (en aquest cas lingüística).



Perquè cal que els centres es plantegin uns plans de formació propis en
temes lingüístics i en temes de didàctica de les llengües.



Perquè cal entendre que la biblioteca escolar pot esdevenir un espai clau que
ha de permetre l’accés a la informació a tot l’alumnat i que ha de poder
respondre a les necessitats que té el professorat en aquest nou marc
d’ensenyament més diversificat que mai.



Perquè cal potenciar la lectura com a font d’informació i de plaer en
qualsevol de les llengües que es treballin en el centre.

Marc normatiu
A més cal tenir en compte el nou marc normatiu. En el decret 119/2015, de 23 de
juny,

s’estableix

l’ordenació

dels

ensenyaments

de

l’educació

primària,

es

despleguen els nous currículums, i s’explicita el marc normatiu del projecte
lingüístic.

1.

CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC

1.1

ALUMNAT

L’alumnat del nostre centre prové majoritàriament de famílies en les quals la
llengua materna és el castellà i la llengua que usen habitualment tant a casa com
amb els amics, també és el castellà. Segons els resultats dels qüestionaris
sociolingüístics

de diferents cursos passats a les famílies tenen un consum

audiovisual i cultural majoritàriament en castellà.

L’assoliment de les competències segons l’avaluació interna del centre i les proves
externes que realitza el Departament mostren uns resultats similars en ambdues
llengües, català i castellà. Les propostes de millora es centren en:

-

La comprensió lectora.

-

L’extracció i selecció de la informació dels textos i altres fonts.

-

La producció de textos en general.

-

L’expressió oral.

Per

tant,

caldrà

prendre

les

mesures

necessàries

per

aconseguir

seguir

incrementant i vetllar per l’assoliment de les competències bàsiques al final de la
primària. És per això, que a la nostra escola ens proposem actuacions de millora a
nivell general i que s’aniran concretant en activitats de millora pels alumnes, que
seran les següents:

-

Analitzar els resultats obtinguts en les competències bàsiques per cicles i
procurar activitats de millora de les competències lingüístiques dels
alumnes.

-

Treballar des de les competències bàsiques el projecte pedagògic de l’escola.

-

Promoure la integració dels diferents aprenentatges, tot impulsant la
transversalitat dels coneixements i treballant les llengües des de diferents
àmbits (ambients, tallers, projectes, aula de ciències...).

-

Continuar amb els Grups de treballs formats pels mestres que proposaran
activitats als alumnes que han de potenciar les competències lingüístiques:
Biblioteca- llengües, medi-matemàtiques, TAC, Convivència i mediació

-

Implantar les noves metodologies i recursos didàctics.

-

Potenciar les activitats d’expressió oral.

-

Potenciar les produccions de textos en els diferents nivells i en les seves
diverses tipologies.

-

Dinamitzar la biblioteca escolar (projecte PUNTEDU).

-

Aplicar i seguir el pla de lectura.

1.2. ENTORN

L’escola Rosa Oriol és una escola pública de dues línies ubicada al barri de Ca
l’Artigues de Lliçà d’Amunt.

Lliçà d’Amunt està situat a 27 km de Barcelona i dista 3 km de la capital comarcal,
Granollers. El nucli urbà de Lliçà d'Amunt es troba en una d'aquestes petites valls,
la del Tenes. És un poble poc comunicat. Amb transport públic es pot arribar a Lliçà
d'Amunt des de Barcelona amb les línies interurbanes d’autobusos Sagalés, o bé

anar fins a Granollers amb els trens de rodalies Renfe i agafar les línies LA1, LA2 i
LA3 de Transports de Lliçà d'Amunt que porta fins al municipi. Aquest podria ser un
motiu pel qual en el poble hi ha poca immigració (al 2006 la població estrangera a
Lliçà és del 2’37% dels habitants). Els seus habitants necessiten el cotxe per
desplaçar-se, sobretot, si no viuen al centre.

El poble disposa de dues Escoles Bressols Municipals, tres escoles públiques una de
les quals és la nostra, 2 instituts, 2 CAP, l’escola de música, la biblioteca, quatre
equipaments esportius, locals socials i centre cívic en els barris, el casal de la gent
gran, un espai jove, un esplai, l’Ateneu L’Aliança, dues deixalleries municipals,
Policia local, Jutjats, Serveis Socials, Oficina de Gestió Tributària, oficina de correus
i un punt de Protecció Civil.

Lliçà d’Amunt és un municipi dispers, en pocs anys han sorgit noves urbanitzacions.
A poc a poc s’han anat definint els barris, un d’ells és el barri de Ca l’Artigues on
està situada la nostra escola. És una urbanització amb un nivell socioeconòmic de
classe mitjana. Ca l‘Artigues disposa de Centre Cívic on s’organitzen activitats com
xerrades, tallers i cursos diversos. L’Ajuntament des de l’Àrea d’Educació organitza
cursos de català i promou el programa Voluntari per la llengua des del 2004.

2. LA LLENGUA
2.1. LA LLENGUA CATALANA, LLENGUA VEHICULAR I D’APRENENTATGE
2.1.1. La llengua, 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 aprenentatge
del centre. La llengua catalana és l’eina de cohesió i integració entre totes les
persones del centre i és el vehicle d’expressió de les diferents activitats
acadèmiques.
El nostre centre utilitzem el català en totes les activitats acadèmiques i és l’eina de
cohesió i integració entre totes les persones del centre. L’escola ha previst
mecanismes de seguiment i d’avaluació de l’ús del català en totes les activitats
acadèmiques a tots els nivells.
El claustre actuarà com a model davant de totes les situacions de comunicació en
català.
El centre haurà de vetllar perquè la llengua catalana no quedi limitada a una
llengua exclusivament d’aprenentatge, i es dinamitzarà l’ús del català en tots els
àmbits de convivència i comunicació quotidiana. El centre es plantejarà estratègies
adequades per a aconseguir incrementar l’ús del català en situacions de relació
informal entre totes les persones del centre.

2.1.2 L’aprenentage/ensenyament

2.1.2.1

Programa d’immersió lingüística

El centre ha d’aplicar les estratègies del Programa d’Immersió Lingüística per tal
d’aconseguir que en acabar l’ensenyament primari tot l’alumnat tingui la mateixa
competència tant del català com del castellà.

Aquest programa s’aplica perquè la major part de l’alumnat, en arribar a l’escola,
desconeix la llengua catalana ja que el seu entorn proper és majoritariament
castellanoparlant.
El centre porta a terme projectes en noves metodologies d’ensenyament de
segones llengües (PILE) i de posar-les en coneixement del claustre per a la seva
aplicació. Posteriorment aquest projecte ha d’arribar a la resta de la comunitat
educativa.

2.1.2.2. Llengua oral

El centre prioritza el treball de la llengua oral en tots els seus registres. Per al
centre el paper de la llengua oral és fonamental: cal aprendre a parlar, escoltar i
exposar i dialogar per aprendre. Un bon domini de l’expressió és bàsic per ser
ciutadans que estiguin preparats per saber expressar de forma raonada i coherent
les seves opinions.

És treballa habitualment la llengua oral al llarg dels diferents nivells escolars i es
potencien

les

diverses

modalitats

de

textos

orals

(entrevista,

conversa,

dramatització, argumentació, exposició...) tant a l’àrea de llengua com a la resta
d’àrees.

A l’educació infantil s’aplica la immersió en la llengua catalana des de P3.
El centre no fa una consideració específica de la variant del català de la zona.

2.1.2.3. Llengua escrita

El centre té com a objectiu aconseguir formar lectors i escriptors competents, al
final

de

l’ensenyament

primari.

Partim

de

la

teoria

constructivista

de

l’aprenentatge, és a dir, les activitats estan planificades de manera que siguin
funcionals i significatives per a l’alumnat.

El procés d’aprenentatge de les prèvies i la lecto-escriptura s’inicia a P3 i s’allarga
fins a 2n, on els alumnes han d’haver assolit una bona funcionalitat de la lectura i
l’escriptura. Posteriorment es fa un treball a tots els cursos de les diferents
tipologies textuals i es va incidint cada vegada més en la correcció del codi escrit.

El centre aprofita les situacions comunicatives que es donen en les altres àrees
curriculars per planificar les activitats de llengua escrita.
El centre aplica un pla lector en tots els cicles portant a terme els 30 minuts diaris
de la lectura i hi ha planificada una sessió setmanal de biblioteca.

2.1.2.4. Relació llengua oral i llengua escrita.

En un plantejament integrat de l’ensenyament de les habilitats lingüístiques, la
relació que s’ha d’establir entre la llengua oral i la llengua escrita ha de ser
recíproca. Hi ha activitats en què aquesta relació és inherent: la lectura expressiva,
el teatre...
A la nostra escola es tenen en compte les quatre habilitats ( llegir, escriure, parlar i
escoltar) per part de tot el professorat. A l’hora de treballar amb els infants la
interrelació de les activitats es té present a l’hora de planificar les activitats des de
totes les àrees i aquest plantejament permet processar la informació i comunicar-la
d’una manera més eficaç. S’utilitza la llengua oral i la llengua escrita com a suport
per analitzar, reflexionar i millorar les altres habilitats. Hi ha una gradació pel que
fa a la dificultat de les activitats.

2.1.2.5. La llengua en les diverses àrees

El professorat vetlla per l’aprenentatge de l’expressió i la comprensió en català des
de totes les àrees del currículum. El conjunt del claustre n’ha de ser conscient i
actuar en conseqüència.

Per tal que l’alumnat assoleixi el nivell d’expressió i comprensió en català
concretats en els criteris del projecte lingüístic de centre, l’equip docent concreta
les metodologies i els criteris d’avaluació més adients per a cada cicle que estimulin
l’expressió oral i escrita amb suports didàctics en català.

2.1.2.6. Continuïtat i coherència entre cicles i nivells

Per garantir la funció educativa que tenen tots els centres escolars és bàsic que
l’equip docent disposi d’un espai per poder coordinar-se i consensuar els principis
metodològics que han d’orientar l’ensenyament de les dimensions que marca el
currículum, per acordar els usos lingüístics que s’han d’emprar i

el

seu

ensenyament i per fer el traspàs de la formació sobre les característiques de
l’alumnat i sobre els valors que es volen transmetre i treballar.

El centre disposa actualment de documents que concreten aspectes didàctics i
organitzatius.

S’elaboren

conjuntament

(nivell-cicle)

alguns

aspectes

de

la

programació i criteris d’avaluació. Es disposa de protocols per fer el traspàs
d’informació d’una promoció d’alumnes quan hi ha un canvi d’ensenyant, un canvi
d’etapa i un canvi de cicle. Hi ha coordinació amb els centres de secundària, tant
del traspàs de la informació dels alumnes, com d’aspectes metodològics. Les
reunions de coordinació de nivell i les reunions de coordinació entre cicles estan

planificades d’una manera sistemàtica. El professorat s’organitza periòdicament en
equips intercicles per establir línies d’intervenció coherents amb l’alumnat.

2.1.2.7 Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua
vehicular
2.1.2.7.1. Alumnat que desconeix les dues llengües oficials

El centre té establert el Pla d’Acollida per Alumnes Nouvinguts que s’aplica en cas
de rebre alumnes que desconeixen les dues llengües oficials del sistema educatiu
de

Catalunya.

En

el

document

s’estableix

com

s’aplicaran

les

estratègies

didàctiques i les mesures organitzatives per tal d’aconseguir que aquest alumnat
rebi una atenció lingüística personalitzada de qualitat que permeti l’accés en les
millors condicions possibles al currículum ordinari.

Actualment si els alumnes vénen d'altres països amb llengües diferents del castellà,
el cas passa directament a la CAD sent el cap d' estudis qui doni resposta als
tutors de les mesures acordades.

2.1.2.7.2. Alumnat sud-americà de parla hispana

El centre aplica el Pla d’Acollida per Alumnes Nouvinguts en cas de rebre els nous
alumnes que desconeixen la llengua vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu
de Catalunya. En aquest pla s’estableix com s’aplicaran les estratègies didàctiques i
les mesures organitzatives per tal d’aconseguir que aquest alumnat rebi una
atenció lingüística personalitzada de qualitat que permeti l’accés en les millors
condicions possibles al currículum ordinari.

Actualment, els alumnes procedents de zones on la llengua materna sigui el
castellà, després d' un temps d' adaptació, se’ls passa les proves de nivell de les

àrees instrumentals. Amb els resultats de les proves cal parlar de l' alumne amb el
cap d' estudis perquè porti el cas a la CAD ( Comissió Atenció Diversitat ) on es
decidiran les estratègies didàctiques a seguir conjuntament amb el Coordinador LIC
o la mestra d’Educació Especial.

2.1.2.8. Atenció a la diversitat

L’escola organitza, amb la col·laboració dels serveis educatius, l’atenció a la
diversitat de necessitats i ritmes d’aprenentatge de l’alumnat, fet que, en temes de
llengua, es centra fonamentalment a reforçar el desenvolupament de la llengua oral
a infantil, l’assoliment de la lectura i l’escriptura al cicle inicial de l’educació
primària i el desenvolupament de la comprensió lectora i l’expressió oral en la resta
de cicles i nivells.
El centre definirà els mecanismes que s’han de posar en funcionament per assolir
aquests objectius, els quals fan referència a l’adaptació del currículum, als aspectes
organitzatius i a les orientacions metodològiques, així com també a la participació
de l’alumnat en el seu propi aprenentatge, a la col·laboració entre iguals i a l’ús de
materials multinivells. Al llarg dels cursos hi haurà espais de reflexió per adequar
aquests mecanismes a la realitat canviant del centre.

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

L’equip del centre organitza la programació curricular i l’avaluació per potenciar l’ús
de les llengües a través dels grups de treball, les reunions de nivell i les reunions de
cicle. A més organitza activitats que tenen com a finalitat potenciar el seu ús com
per exemple:
-

concursos de narrativa

-

jocs florals de Sant Jordi

-

efemèrides d’escriptors i autors

-

activitats festives i celebracions

-

jocs de pati

-

lectura de premsa

-

escoltar les notícies a través dels diferents mitjans de comunicació

De totes aquestes activitats se’n fa un seguiment acurat i s’avalua el progrés.

2.1.2.10 Avaluació del coneixement de la llengua

L’escola ha consensuat criteris per avaluar les diferents fases del procés
d’ensenyament- aprenentatge tenint en compte les noves orientacions curriculars

i

el perfil dels nostres alumnes. S’avaluen els processos d’aprenentatge i l’ús de la
llengua relacionats amb la dimensió comunicativa i literària.
Utilitzem diversos instruments d’avaluació i els apliquem en diferents moments del
procés d’ensenyament- aprenentatge. Els resultats obtinguts d’aquesta avaluació
són un element per atendre la diversitat i també per a decidir l’organització del
currículum.

Diferents instruments que ens serveixen per avaluar:

-

observació a l’aula

-

graelles d’avaluació

-

proves escrites i orals

-

enregistrament audiovisual

-

autoavaluació

2.1.2.11. Materials didàctics

El centre, a l’hora de determinar els materials didàctics per a l’ensenyamentaprenenetatge de la llengua catalana, aplica criteris consensuats en cicle per la
selecció dels llibres de text i per a l’adaptació i/o creació de materials didàctics que
es consideren complementaris (diccionaris, textos reals, recursos audiovisuals...).
L’escola haurà de fer un seguiment de l’elaboració de la seqüència didàctica per al
tractament de la dimensió literària, que haurà de tenir continuïtat al llarg de tota
l’etapa.

2.1.3 El català, llengua vertebradora d’un projecte plurilingüe

2.1.3.1. Informació multimèdia

El nostre centre incorpora la llengua catalana com a llengua vehicular principal en el
nostre programari TAC. Per aquest motiu l’escola està adaptant progressivament
els programes. A mesura que es van incorporant noves tecnologies de la informació
i de la comunicació al sistema educatiu s’utilitza en el centre la llengua com a
vehicle de comunicació i convivència.

2.1.3.2. Usos lingüístics
La societat catalana consta d’una complexa situació sociolingüística que fa que el
professorat treballi els usos lingüístics de l’alumnat, per tal que la llengua catalana
sigui la llengua d’ús habitual.
El nostre centre, per part de tot el professorat, treballa explícitament els usos
lingüístics de l’alumnat, perquè la dimensió plurilingüe i intercultural del currículum
planteja continguts relacionats amb els usos socials en un context multilingüe com
és el de Catalunya.

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

En el nostre centre tenim en compte la diversitat lingüística i es formen alumnes
parlants plurilingües i interculturals. Per formar parlants plurilingües i interculturals
cal l’assoliment de la competència plena en català , la llengua pròpia de Catalunya,
i en castellà com a garantia que l’escola proporciona als alumnes la competència
que els cal per tenir les mateixes oportunitats.
L’escola respectarà la diversitat lingüística i incentivarà l’interès per aprendre altres
llengües i cultures. Es valorarà el bagatge lingüístic de l’alumnat i aquell que tingui
com a llengua familiar una llengua diferent al català o el castellà es farà
protagonista en activitats de desenvolupament del currículum. Aquestes activitats
s’hauran de consensuar per tot l’equip docent.

2.1.3.4. Català i llengües d’origen

Ha d’existir una relació directa entre l’aprenentatge de la llengua i l’establiment de
vincles afectius basats en el reconeixement i valoració de la llengua d’origen de
l’alumnat. El professorat de la nostra escola disposa d’informació sobre les diverses
llengües familiars presents a l’aula per fer-ne ús, valorar-les i tenir-les en compte.
L’equip docent, tenint coneixement de les llengües familiars tindrà en compte la
interdependència lingüística i l’assoliment de les competències comunes per millorar
l’aprenentatge i tindrà previstes estratègies d’avaluació i de seguiment que es
tindran en compte.

2.2. LA LLENGUA CASTELLANA
2.2.1. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua castellana
2.2.1.1. Introducció de la llengua castellana

El centre, atesa la composició sociolingüística de l’alumnat , assegura una
distribució coherent i progressiva del currículum de llengua castellana al llarg de
l’etapa i estableix criteris que permetin reforçar i no repetir els continguts comuns
que s’ha programat fer-los en el currículum de llengua catalana.
L’escola inicia la llengua castellana en el primer curs de Cicle Inicial i es comença de
manera oral i escrita.
Es té en compte la realitat sociolingüística de l’alumnat i hi ha continuïtat i
coherència metodològica entre el que es fa en català i el que es fa en castellà: es té
clar que l’objectiu final és que l’alumnat tingui el mateix nivell de llengua catalana
que de llengua castellana, aquest objectiu en alguns casos no s’acaba d’assolir
tenint en compte que la majoria de l’alumnat és castellanoparlant mostrant un
nivell més alt de castellà que de català.

2.2.1.2 Llengua oral

El nostre centre té present que l’enfocament emprat en l’aprenentatge i ús de la
llengua

castellana

lingüístiques

inclogui

activitats

perquè

l’alumnat

adquireixi

habilitats

en aquesta llengua. Per aquesta raó es treballarà la llengua oral

castellana en tots els cicles de primària i es faran servir les diferents modalitats de
textos

i

registres

argumentació, etc...)

orals

(entrevista,

conversa,

conferència,

dramatització,

2.2.1.3. Llengua escrita

L’ensenyament de la llengua escrita ha de tenir com a objectiu aconseguir, al final
de l’ensenyament obligatori, formar lectors i escriptors competents. Per
aconseguir aquest objectiu s’aplicaran les orientacions del currículum i es
planificaran activitats de lectura i escriptura que tinguin en compte les necessitats
comunicatives i acadèmiques que té l’alumnat en els diversos nivells. Es farà
coordinadament amb l’àrea de llengua catalana per tal d’aprofitar-ne les
transferències.
El centre segueix l’enfocament metodològic que dóna el currículum i hi ha un
plantejament global sobre l’ensenyament de la lectura i l’escriptura que té en
compte que és un procés complex. Les activitats que es proposen hauran de tenir
uns objectius clars i estar lligats als termes que es treballen. A més s’establiran
mecanismes de revisió per millorar cadascuna de les dues habilitats, juntament
amb la coordinació amb el professorat de llengua catalana.

2.2.1.4. Activitats d’ús

El centre assegura la presència dels recursos TIC i audiovisuals en l’aprenentatge
de la llengua castellana com a mitjà d’accés a material divers, per atendre els
diferents estils i ritmes d’aprenentatge, per ampliar coneixements i per utilitzar
altres tipus de suports d’aprenentatge.

El centre també té en compte els mitjans audiovisuals i informàtics per treballar
aspectes curriculars fora de l’aula com el contacte amb altres centres d’indrets de
parla castellana.

2.2.1.5. Alumnat nouvingut

El nostre centre posa els mecanismes necessaris per tal que l’alumnat que
s’incorpora tardanament al sistema educatiu i que no coneix cap de les dues
llengües oficials, en acabar l’ensenyament, les conegui ambdues de la mateixa
manera.
Tot i que rep més hores de llengua catalana, una part de l’acollida lingüística es fa
en llengua castellana. Es procura coordinar el procés d’aprenentatge/coneixement
de les llengües tenint en compte el context sociolingüístic de l’alumnat nouvingut.

2.3. ALTRES LLENGÜES
2.3.1. Llengües estrangeres
2.3.1.1. Estratègies generals per l’assoliment de l’objectiu de l’etapa.

L’alumnat, en acabar l’etapa, ha de conèixer, com a mínim una llengua estrangera
per tal d’esdevenir usuaris i aprenents capaços de comunicar-se i accedir al
coneixement en un entorn plurilingüe i pluricultural.
L’aprenentatge/ensenyament de la primera llengua estrangera s’inicia a P4 de
manera oral, a 1r de Primària s’introdueix la lectura i l’escriptura.

2.3.1.1.1. Desplegament de currículum

El centre assegura una distribució coherent i progressiva del currículum al llarg de
l’etapa, variant els contextos d’ús d’acord amb l’etapa madurativa i les necessitats
de l’alumnat, amb espais d’interacció/comunicació suficientment variats per donar
resposta als diferents estils i ritmes d’aprenentatge de l’alumnat.
El professorat estableix criteris perquè la programació s’estructuri a partir
d’activitats d’aprenentatge que són rellevants i globals que integrin reptes
lingüístics i cognitius, que condueixin a un objectiu final, requereixin l’ús de la
llengua

estrangera

i

tinguin

una

estructura

seqüencial

de

construcció

del

coneixement. Es preveuen agrupaments de diversa tipologia (individual, parelles,
grups cooperatius, petit grup i gran grup).

2.3.1.1.2. Metodologia

El nostre centre vetlla perquè l’enfocament en l’aprenentatge i ús de les llengües
estrangeres inclogui: l’adquisició d’habilitats lingüístiques ( amb especial èmfasi en
la competència oral), el desenvolupament cognitiu que permeti l’autonomia en
l’aprenentatge i el treball cooperatiu.

El professorat de llengua estrangera ha consensuat que el desenvolupament
competencial implica la capacitat d’utilitzar els aprenentatges en contextos i
situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents
sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment, tenint en
compte la dimensió social de cada situació.
L’aprenentatge de la llengua anglesa té una gran importància en el centre de
manera que es desplega en un conjunt de projectes: PILE, Erasmus+ i eTwinning.

PLA INTEGRAT DE LLENGÜES (PILE)
El projecte PILE és un Pla integrat de llengües estrangeres amb el compromís de
desenvolupar-lo al llarg de dos cursos escolars. Aquest pla té com a objectiu en
anar implementant un taller, un ambient de plàstica desdoblaments a tota la
primària on l’anglès sigui la llengua utilitzada i anar avançant cap a un enfocament
plurilingüe i multicultural. Aquest projecte va iniciar-se els cursos 2012-14 “English
Through Arts & Crafts” (“Anglès a través de l’art i les manualitats”).

Al llarg dels anys a cada curs s’ha portat a terme el PILE relacionat amb diferents
àmbits de l’aprenentatge (àmbit artístic, coneixement del medi natural i social,
valors). El seu objectiu principal és millorar la competència comunicativa dels
nostres alumnes tot motivant-los i fent-los sentir la llengua anglesa com quelcom
significatiu i funcional tant a l’escola com en les seves projeccions de futur.

ERASMUS + (antic Comènius)

Durant el curs 2012- 2013 es va iniciar el projecte Comènius. És un projecte
finançat per la Comunitat Europea, que procura el desenvolupament i enteniment
entre diverses cultures europees a través de l’intercanvi i cooperació entre escoles
de països diferents. Al llarg del projecte es treballa conjuntament amb altres
centres europeus dins d’un projecte comú. Aquest projecte dóna una dimensió

europea a l’escola, obrint-la a altres alumnes, mestres i sistemes educatius. Té una
durada de dos cursos escolars.

 2012-2014: “The Secret Power: Media”

Al Rosa Oriol el primer projecte aprovat s’anomenà “The Secret Power: Media”, del
qual

n’érem

tvåspråkighet

centre

coordinador.

Västeras

(Sweden),

Els

centres

implicats:

Centrum

Evanjelicka

zakladna

skola

för

Martin

(Slovakia), Szkoła Podstawowa nr29 im. Alfreda Szklarskiego w Zespole
Szkół nr 3 Dąbrowa Górnicza (Poland), Nusaybin Yildirim İlköğretim Okulu
Mardin (Turkey) i l’ Escola Rosa Oriol de Lliçà d’Amunt.

L’objectiu principal és ensenyar als alumnes a beneficiar-se del poder dels mitjans
de comunicació de manera efectiva amb activitats basades en la representació dels
rols, com: fotògraf, periodista, investigador, dissenyador, crític de cinema, etc.
Tenim la intenció de fer que els nostres estudiants siguin bons observadors i que es
desenvolupin socialment i culturalment per tal d’afavorir el respecte cap a les
diferents cultures. S’ha començat el curs a treballar conjuntament en la realització
del logo del projecte, que serà la nostra senya d’identitat durant els dos anys de
durada. S’ha creat un diccionari de sentiments amb fotografies que ells mateixos
faran. S’han realitzat mobilitats a d’altres països tant amb mestres com amb
alumnes.

 2016-2017. Erasmus Ka1: Innovem per millorar
El centre va demanar un projecte Erasmus+ Ka1 per desenvolupar una sèrie
d’activitats de formació a l’estranger per tal de millorar la competència dels nostres
professionals en desenvolupament de les tasques docents i a pasteriori fer
extensives aquestes formacions a la resta de professorat del centre i també del
municipi a travès de formacions que poguem fer extensives a través del CRP.

 2017-2019: “On the Road of Exile”

El curs 2017-2018 es comença un nou projecte Erasmus Ka219 que duu per títol
“On the Road of Exile”, tracta sobre els refugiats i sobre la importància de
l’Educació Emocional a les escoles. Durant dos cursos, 2017-2018 i 2018-2019,
juntament amb les escoles de Finlàndia, Països Baixos, Suècia i Grècia, es
desenvoluparan una sèrie d’activitats conjuntes i en determinades dates
desplaçaments amb alguns alumnes a aquests països, per tal de dur a terme altres
activitats in situ. El centre és el coordinador del projecte.

eTWINNING

El projecte eTwinning és una iniciativa que fomenta l’establiment d’agermanaments
escolars i el desenvolupament de projectes de col·laboració a través d’Internet
entre dos o més centres de països europeus diferents sobre qualsevol tema acordat
pels participants. La iniciativa no necessàriament va vinculada a un programa
Comenius, malgrat que pot donar molt de suport i ajuda. Va començar l’any 2005 i
està organitzat a nivell europeu pel Servei Central de Suport (SCA), amb seu a
Brussel·les (www.etwinning.net) i a nivell nacional està coordinat pels respectius
Serveis Nacionals de Suport. Participen entre d’altres països com ara, Alemanya,
Àustria, Bulgària, Bèlgica, Xipre, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia,
Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia,
Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal,
Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia, Turquia.

Un projecte eTwinning és un treball de col·laboració entre dos o més centres
escolars europeus de països diferents sobre un tema acordat prèviament. La
col.·aboració es porta a terme a través d’una plataforma a Internet i de l’ús d’altres
eines TIC. Dues de les característiques més valorades de eTwinning són l’absència
de requisits burocràtics i la flexibilitat. Pel que fa als tipus de projectes, la flexibilitat

de la que parlem permet un ampli ventall de possibilitats, tant en les matèries i
àrees treballades com a les persones participants. Tots són perfectament
acceptables en eTwinning i en tots els casos hi ha exemples de bons resultats. Així,
podem trobar projectes en què està implicada una sola àrea o diverses, tot el
currículum, temes transversals, o també altres aspectes de la vida escolar, com a
organització de biblioteques, organització de centres … A partir d’aquí, eTwinning
s’estructura al voltant de tres eixos fonamentals estretament relacionats: dimensió
europea, ús de les TIC i treball en col·laboració.

 Curs 2013-14

El centre rep el segell de qualitat nacional pel projecte etwinning “Once upon a
time… in my country”, que també ha estat guardonat amb el segell de qualitat
europeu que certifica que el treball dels estudiants, el nostre i el del centre han
estat reconeguts al més alt nivell Europeu.

 Curs 2014-15

El centre porta a terme diferents projectes eTwinning amb els alumnes de cicle
superior. Un dels projectes va ser “Crimsom Idol”, basat en l’àlbum conceptual de la
banda de metal dels 80 WASP amb la classe de 5A en col·laboració amb els
estudiants en el tercer grau del primer Gimnàs Echedoros, Salònica (Grècia).
L’objectiu del projecte és la sensibilització i la reflexió sobre diferents temes com
ara la violència domèstica, el rebuig i la devaluació de la pròpia persona davant
aquests problemes. Com a resultat, es crea una pel·lícula, que aporta un segell de
qualitat i estar representats en el 2n Congrès eTwinning cel·lebrat a Patra. El centre
rep el reconeixement de tenir un article a la revista de rock grega rocktime.gr.

 2015-16

L’escola és novament guardonada amb el segell de Qualitat Europeu eTwinning pel
projecte etwinning “REWind”, que certifica que el treball dels estudiants, el nostre i
el del centre han estat reconeguts al més alt nivell Europeu. Dins aquest projecte,
els alumnes van realitzar un treball en el qual reflexionaren sobre el racisme, la
guerra i el medi ambient i juntament amb dos instituts de Grècia vam crear un
llibre electrònic i una pel·lícula amb les històries que es van inventar els nois i noies
dels tres centres.

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

El centre estableix uns criteris de coherència i continuïtat metodològica per la tria
dels materials didàctics i vetlla per donar oportunitats a l’alumnat per a l’accés a
recursos addicionals variats que afavoreixen l’atenció a la diversitat.
Periòdicament es revisen i es consensuen els llibres de text i els materials didàctics
que es faran servir al curs següent segons les necessitats de l’alumnat. Pel que fa
als materials didàctics i els d’ampliació de coneixements, el professorat segueix els
seus propis criteris seguint les línies metodològiques.

2.3.1.1.4.

Recursos

tecnològics

per

a

l’aprenentatge

de

la

llengua

estrangera

Els darrers anys el centre ha anat incrementant la presència dels recursos TIC i
TAC, al mateix temps el professorat ha rebut formació. Durant el curs 2011-12
s’inicia l’elaboració del Pla TAC i es fa una utilització dels recursos audiovisuals que
permet atendre la diversitat de l’alumnat.

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

El centre decideix que l’aula de llengua estrangera sigui un espai d’immersió en la
llengua d’aprenentatge entenent que aquest espai és la millor garantia per oferir
oportunitats d’ús real i de contacte amb la llengua d’aprenentatge. Per tant, el
professorat utilitza aquesta llengua com l’habitual en les interaccions (formals i
informals) amb els alumnes vetllant sempre per establir un clima favorable en que
l’alumnat se senti segur i estimulat per anar utilitzant-la progressivament.
Hi ha un acord de tot el professorat de llengües estrangeres que preveu la
potenciació d’aquesta llengua en les interaccions tan formals com informals, així
com en la projecció dels resultats del treball curricular fora de l’aula d’aprenentatge
mitjançant representacions teatrals, cant coral i exposicions.

2.3.1.2. Estratègies d’ampliació d’oferta
L’escola de moment no compta amb cap projecte per oferir una segona llengua
estrangera.
2.3.1.2.1. Avançament de l’aprenentatge de la llengua estrangera

El centre planifica una primera aproximació a l’ús oral de l’aprenentatge de la
primera llengua estrangera a P-4 i a P-5 de l’educació infantil seguint la
metodologia pròpia d’aquesta etapa i assegurant la dedicació horària i una
organització que afavoreixi el contacte freqüent amb la llengua. Es vetlla perquè qui
s’encarrega de l’experiència tingui la competència lingüística necessària i la
formació específica per aquesta etapa.
El professorat de llengua estrangera dins l’etapa porta a terme metodologia que
sigui dinàmica, propera als interessos de l’alumnat i que es realitzi sempre seguint
la mateixa rutina. L’objectiu d’aquesta metodologia és preparar les bases per
l’aprenentatge de la llengua estrangera al llarg de la primària.

2.3.2. Llengües complementàries procedents de la nova immigració

Com ja s’ha dit anteriorment, el tant per cent d’alumnat d’origen estranger no és
prou significatiu com per preveure un tractament de les llengües d’origen d’una
manera específica. És per això, que no es realitzen classes de llengua d’origen en
horari extraescolar. El centre

treballa la dimensió plurilingüe i intercultural del

currículum tot potenciant actituds receptives cap a les persones que parlen amb
altres llengües.

2.4. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ
2.4.1. Organització dels usos lingüístics

2.4.1.1. Llengua del centre

El centre ha acordat l’ús del català a l’hora d’elaborar rètols, murals, cartells i en
general tota la decoració i ambientació.

2.4.1.2. Documents de centre

Els documents oficials de centre com el PEC, PLC, NOFC, PAT, etc., juntament amb
els continguts referents de la llengua catalana, han de ser documents vius i s’han
de revisar periòdicament, els ha de conèixer tot el professorat i cal tenir-los en
compte en totes les actuacions per evitar contradiccions entre els continguts dels
documents i les actuacions que se’n deriven. També s’han de fer conèixer encara
que sigui en una versió reduïda, al conjunt de la comunitat educativa.
El nostre centre està en una fase avançada d’actualització dels continguts referits a
la llengua catalana en els documents de centre, i s’ha arribat a un acord sobre les

necessitats

d’ajustar

les

actuacions

a

aquests

principis

expressats

en

els

documents.

2.4.1.3. Ús no sexista del llenguatge

Al nostre centre tenim present utilitzar un llenguatge no sexista ni androcèntric en
els documents escrits.

Cal trobar alternatives a la utilització del masculí genèric, els plurals masculins en
referir-nos a grups d’alumnes, col·lectius, etc.
Fem servir accepcions per referir-nos als dos sexes alhora
Exemple, enlloc del nen i la nena escriure l’infant, enlloc de l’home i la dona
escriure l’accepció les persones, enlloc de la intel·ligència de l’home escriure la
intel·ligència humana, etc.
És important utilitzar lèxic col·lectiu com: personal docent, professorat, la
joventut....

Tenim en compte que el factor gènere no aparegui en cap moment com a limitador
d’expectatives

ni

interessos

ens

els continguts i

activitats d’ensenyament-

aprenentatge de les diverses llengües i també en la seva avaluació.

Cal fomentar actituds crítiques respecte a un ús sexista del llenguatge que
reflecteixi prejudicis i estereotips socials i sociolingüístics.
Es vetllarà per la utilització habitual d’un llenguatge no sexista en les relacions del
personal docent, en les comunicacions generals d’escola i classe per part del
professorat, en la relació de l’alumnat entre si i en la resta del personal.
A l’escola analitzem el llenguatge escrit emprat en els documents administratius
interns (actes de Claustre, del Consell Escolar, d’altres òrgans col·legiats, etc.) i

externs (circulars, notes informatives, impresos....) per defugir els estereotips
lingüístics discriminatoris.
Tenim cura que tota la retolació del centre també s’aculli al principi de la no
discriminació per raons de sexe.

2.4.1.4. Comunicació externa

El nostre centre empra el català en les seves actuacions internes (actes,
comunicats, informes...) i en la relació amb les corporacions públiques de
Catalunya, institucions i amb les empreses que contracta. També utilitza la llengua
catalana en les comunicacions i les notificacions adreçades a la comunitat educativa
en general.

2.4.1.5. Llengua de relació amb les famílies

Segons l’article 20.2 de la Llei de política lingüística, l’escola ha de fer del català la
seva llengua de treball i de projecció interna i externa. El desconeixement del català
per part d’algunes famílies no ha de suposar que quedin excloses de les activitats
del centre, però tampoc no ha de comportar una renúncia a l’ús de la llengua, que
és una oportunitat per a la integració de les famílies de l’alumnat i per a la
normalització i extensió del seu ús.
L’escola Rosa Oriol ha acordat que tots els professionals del centre s’adreçaran
habitualment en català a les famílies de tot l’alumnat. En el cas que alguna familia
sol.liciti rebre les comunicacions en castellà, el centre ho farà d’aquesta manera.

2.4.1.6. Educació no formal
2.4.1.6.1. Serveis d’educació no formal

El centre educatiu ha de preveure que en l’organització i la realització de serveis
d’educació no formal al centre (Servei d’acollida matinal, menjador escolar, etc.),
els adults responsables s’adrecin sempre en català a l’alumnat en qualsevol
situació, vetllant per tal que la comunicació de l’alumnat sigui també en català. Per
aconseguir-ho cal la coordinació del centre amb les persones que duen a terme
aquestes activitats.

Al centre, existeix una preocupació per tal que els serveis d’educació no formal
coneguin i facin seves les orientacions i propostes del centre pel que fa al català
com a llengua d’ús i al tractament de la diversitat lingüística. Els serveis d’educació
no formal de l’escola han de formar part activa d’aquest projecte lingüístic i, si cal,
s’ha de garantir que hi hagi la formació adequada per les persones que els integren.

2.4.1.6.2. Activitats extraescolars

El centre ha de preveure de manera efectiva que en l’organització i en la realització
d’activitats extraescolars se segueixin els mateixos criteris que s’han establert en el
projecte lingüístic. Els responsables d’aquestes activitats s’adreçaran sempre en
català a l’alumnat, tant en les situacions formals com en les informals, vetllant per
tal que la comunicació de l’alumnat sigui també en català. Per aconseguir-ho ha de
garantir-se la coordinació del centre educatiu amb els responsables que duen a
terme aquestes activitats.

Al nostre centre existeixen mecanismes concrets per tal que els responsables de les
activitats extraescolars coneguin i facin seves les orientacions i propostes del centre

pel que fa al català com a llengua d’ús i al tractament de la diversitat lingüística.
S’han establert els mecanismes de coordinació oportuns.

2.4.1.6.3. Contractació d’activitats extraescolars a les empreses

L’acord del govern de la Generalitat, (30 de novembre de 2004) estableix: Per
fomentar l’ús del català, el govern exigirà la presència de la llengua en la
contractació pública (...) En general, les empreses contractades per la Generalitat
hauran d’utilitzar el català en els rètols, publicacions, avisos i en la documentació
adreçada al públic. Quan l’idioma formi part, directament o indirectament, del
producte o del servei contractats, aquests hauran de ser en català. Per tant, es
vetllarà perquè en la contractació d’activitats extraescolars les empreses usin el
català (cases de colònies, transports, excursions, etc.

En el nostre centre s’ha acordat vetllar perquè en la contractació

d’activitats

extraescolars les empreses usin el català, i es fa el possible per a dur aquest acord
a la pràctica

2.4.1.7. Llengua i entorn

El centre participa en el pla d’activitats educatives de l’Ajuntament

de Lliçà

d’Amunt (PAE). Aquest, ofereix una proposta de diferents programes i activitats per
intentar ajustar els continguts i procediments als diferents cicles de cada etapa
educativa. Aquesta oferta conjuntament amb altres entitats de la població garanteix
la continuïtat i la coherència educativa en temes com l’ús de la llengua catalana, la
interculturalitat i la cohesió social.
Tots junts contribuim en la recerca de la millora de la qualitat educativa.

Després de les activitats es fa un seguiment i avaluació d’aquestes i també dels
usos lingüístics favorables a la llengua catalana.

2.4.2. Plurilingüisme el centre educatiu
2.4.2.1. Actituds lingüístiques

Segons la Declaració Universal de Drets Lingüístics, tothom té dret a ésser
reconegut com a membre d’una comunitat lingüística i, si s’estableix en el territori
d’una altra, té el dret i el deure de mantenir-hi una relació d’integració. Per aquest
motiu, el nostre centre té en compte la diversitat lingüística de l’alumnat i l’aprofita,
tant per afavorir l’autoestima com per enriquir el currículum i les activitats
ordinàries del centre.
El centre disposa de pocs alumnes d’altres cultures, tot i així, disposem
d’estratègies per treballar la resolució de conflictes a la tutoria, amb les famílies,
etc.

2.4.2.2. Mediació lingüística (traducció i facilitació)

Com ja sabem el nombre d’alumnat nouvingut a la nostra escola és molt petit tot i
així, seguim les pautes d’ús lingüístic favorables a la llengua catalana per a tots els
membres

de

la

comunitat

educativa

i

garantim

que

totes

les

activitats

administratives i les comunicacions entre el centre i l’entorn siguin en llengua
catalana, sense perjudici que s’arbitrin mesures de traducció en el període
d’acollida de les famílies de l’alumnat nouvingut.

2.4.3. Alumnat nouvingut

Amb l’alumnat nouvingut tot el personal docent i no docent utilitza sempre el català
per fer-ne possible la integració. El centre garanteix l’atenció individualitzada i té en
compte un enfocament comunicatiu en l’aprenentatge del català.
El centre disposa d’un document que fa referència als aspectes pràctics a tenir en
compte amb l’alumnat nouvingut.

2.4.4. Organització dels recursos humans
2.4.4.1 El pla de formació de centre en temes lingüístics

El pla de formació de centre promou activitats de formació al centre educatiu
d’acord amb el seu pla de formació específica, com a mesura professionalitzadora i
com a element que doni cohesió al treball en equip dels docents d’una entitat
educativa.
Al

nostre centre s’ha fet una autodiagnosi amb les necessitats de formació

relacionada amb els objectius estratègics i de millora del centre. També té en
perspectiva projectes de formació relacionats amb les diverses àrees curriculars.
Vol incorporar noves metodologies i nous mètodes de treball.

2.4.5. Organització de la programació curricular
2.4.5.1 Coordinació de cicles i nivells

A l’hora d’organitzar globalment la programació curricular de les àrees de llengües,
per tal que respongui a les necessitats de l’alumnat del centre, cal establir una
coordinació entre el professorat dels diversos cicles i entre els professorat de nivells
diferents, independentment de la llengua que imparteixin.

El centre té establertes coordinacions entre els diferents cicles i nivells (internivells)
per tal de coordinar la programació curricular de les diverses àrees.

2.4.5.2 Estructures lingüístiques comunes

El treball ben executat de les estructures lingüístiques comunes ajuda a assolir els
objectius de l’aprenentatge de la llengua catalana, castellana i llengües estrangeres
de l’educació primària i secundària. L’eix vertebrador de l’ensenyament de llengües
de Catalunya gira entorn del tractament d’aquestes llengües i en com s’organitza
l’ensenyament- aprenentatge de les estructures lingüístiques comunes.
Al Rosa Oriol ha reflexionat sobre el tractament de les estructures lingüístiques
comunes. L’acord del tractament de llengües i de les estructures lingüístiques
comunes involucra tots els professors de l’àrea de llengua, tot considerant els
principis bàsics de la seva metodologia: evitar repetició de continguts, evitar
l’anticipació d’aprenentatge i atendre l’especificitat dels continguts. El centre ha
pres la decisió de treballar les estratègies lingüístiques comunes amb material que
les té en compte, així com el fet del tractament de la llengua catalana com a
primera llengua d’aprenentatge. Cada curs s’avalua la metodologia i se’n millora la
didáctica.

2.4.5.3 Projectes d’innovació

El centre participa en diferents projectes d’innovació que repercuteixen en tot el
centre i també repercuteixen en l’ensenyament aprenentatge de les llengües.

2.4.6. Biblioteca escolar
La biblioteca escolar és un centre de recursos, un espai d’aprenentatge i de suport
al desenvolupament de les àrees curriculars, on es pot trobar tot tipus d’informació
en diferents suports que ha d’estar a l’abast de l’alumnat, del professorat i de tota
la comunitat educativa.
El nostre centre té una biblioteca amb un volum de documents suficient per donar
resposta a les necessitats d’informació.
La composició del seu fons ha de respondre al nivell educatiu de l’alumnat del
centre i ha de preveure la diversa tipologia dels seus usuaris/es. La llengua dels
documents és preferentment la catalana, però també tenim en compte les llengües
curriculars i la diversitat lingüística de l’alumnat. Per aquest motiu disposem
documents en llengües de la nova immigració, com és per exemple, l’àrab.
El fons es manté actualitzat i hi trobem un equilibri entre els materials de ficció i els
de coneixements.
La

dinamització

de

la

biblioteca

escolar

comprèn

la

planificació

i

el

desenvolupament de diferents programes, propostes i activitats de foment de la
lectura i el pla de lectura del nostre centre.

2.4.6.1. Accés i ús de la informació

L’accés i ús de la informació o la competència, 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.
El centre ha començat a elaborar una planificació, recollint les activitats de cerca i
ús de la informació que es fan a les aules i a la biblioteca. Majoritàriament les
activitats se centren en la cerca i localització d’informació a través d’Internet i de

llibres de coneixement. Tenim molt en compte que la cerca d’aquesta informació
sigui amb la llengua d’aprenentatge del centre, és a dir, la llengua catalana.
Trobem una coordinació entre el professorat, la biblioteca i el docent que imparteix
la informàtica.

2.4.6.2. Pla de lectura de centre

El 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.
El centre ha realitzat el pla de lectura i l’està portant a terme en tota la seva
globalitat, atenent la diversitat sociolingüística, amb el català com a llengua
vehicular i d’aprenentatge i amb el vist-i-plau del Consell Escolar. Cada any es fa la
revisió del pla de lectura.
En la planificació hi trobem activitats de formació d’usuari, de gestió i ús de la
informació i el gust per la lectura. Cada planificació està organitzada en dossiers
per a cada cicle.
L’escola durant el projecte Punt Edu va rebre una dotació de recursos materials i
humans, una coordinadora de dotze hores setmanals a la gestió de biblioteca.
Pel que fa a les activitats de foment de la lectura, el centre, i concretament la
biblioteca, participa activament i treballa conjuntament amb el grup de biblioteques
del Vallès Oriental.

2.4.7. Projecció del centre
2.4.7.1. Pàgina web del centre

En el centre té elaborat el blog de l’escola com a eina per comunicar-se amb tota la
comunitat educativa. En aquest blog s’hi trobarà la informació que necessita
l’alumnat

i

les

seves

famílies:

documentació,

característiques

del

centre,

programació de sortides, activitats extraescolars. El blog és en llengua catalana, tot
i que pot haver-hi escrit en altres llengües si correspon a activitats fetes en altres
llengües curriculars.
El blog del centre és una actuació que actualment porta a terme el grup de treball
d’informàtica i l’equip docent. El curs 2017-18 s’inicia la creació del nou web
NODES, un recurs compartit per tot el professorat i

per tota la comunitat

educativa.
Es té clar el paper del català com a llengua vehicular i per tant de referència del
centre.

