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0. INTRODUCCIÓ 

0.1. Presentació del document 

El Projecte Lingüístic és un document de ZER inclòs en el Projecte Educatiu en el qual 
es regula l’ús de les llengües en els diferents àmbits. 

El present projecte lingüístic parteix del projecte existent a la nostra ZER, elaborat 
anteriorment. S’ha cregut necessari revisar-lo i actualitzar-lo per tal que sigui més 
adequat a la realitat actual de la zona sotmesa, com la pròpia societat, a canvis 
constants. 

En les escoles de la ZER el català és la llengua materna de la gran majoria dels 
alumnes. Som conscients que actualment a Catalunya, i a la nostra zona, el fet 
migratori configura una realitat sociolingüística que es fa palesa amb la incorporació 
cada vegada més nombrosa d'infants provinents de diferents països i cultures. 

En aquest document es recullen tots els aspectes relacionats amb l'ensenyament i l'ús 
de les llengües en els centres.  

En ell s’explicita el tractament del català com a llengua vehicular i d’aprenentatge i, 
alhora, s’articula el tractament de les llengües en el currículum. 

 

1. LLENGUA I LITERATURA CATALANA I CASTELLANA. 

1.1. La llengua catalana, llengua vehicular i d’apr enentatge  

1.1.1. 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 i  
aprenentatge del centre. La llengua catalana és l’eina de cohesió i integració en 
totes les persones del centre i el vehicle d’expressió de les diferents activitats 
acadèmiques. 

Caldrà vetllar perquè la llengua catalana no quedi limitada a una llengua 
exclusivament d’aprenentatge, per tant, s’haurà de dinamitzar l’ús del català en tots 
els àmbits de convivència i de comunicació quotidiana entre tota la comunitat 
educativa. 

1.1.2. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana 

1.1.2.1. Llengua oral 

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

El centre treballa la variant pròpia del català de la zona.(nord-occidental).  

Es treballen al llarg de tots els cicles, les diverses modalitats de tipologies: 
conversa, exposició, debat, argumentació, entrevista, teatre… tant a l’àrea de 
llengua com a la resta d’àrees. 
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1.1.2.2. Llengua escrita 

La competència escrita es potencia en totes les seves dimensions, lectura i 
escriptura, de comunicació i creació. Els processos de lectura i escriptura són 
complexos i diversos i estan presents en qualsevol àrea o activitat escolar. Cal 
motivar qui llegeix i escriu perquè descobreixi en la llengua escrita una eina 
d’entendre’s a si mateix o a si mateixa i les altres persones, els fenòmens del 
món i la ciència i també que és una font de descoberta i de plaer personal. Es 
potencien les biblioteques escolars i municipals així com l’ús de les noves 
tecnologies, com a dinamitzadores de l’aprenentatge lector i escriptor. 

S’introdueix, progressivament,  textos de nivells de complexitat cada vegada 
més gran i de tipologia i funcionalitat diversa, en diferents suports (paper, 
digital) i formats (verbals, gràfics i imatge).  

 

1.1.2.3. Relació llengua oral i llengua escrita 

Partint d’un plantejament integrat de l’ensenyament de les habilitats 
lingüístiques, la relació que establim entre la llengua oral i la llengua escrita és 
recíproca. Hi ha activitats en què aquesta relació és inherent: la lectura 
expressiva, el teatre… 

 

1.1.2.4. La llengua en les diverses àrees 

L’aprenentatge de la llengua és responsabilitat del professorat de totes les 
àrees, el claustre n’és conscient i actua en conseqüència. 

Per tal que l’alumne assoleixi la competència comunicativa cal tenir en compte 
que és una competència de caràcter transversal 

El paper que juga la llengua i la comunicació en els processos d’aprenentatge i 
el fet que la base dels seus ensenyaments se situï en l'ús social de la llengua, 
fa que els aprenentatges lingüístics i comunicatius es produeixin en qualsevol 
àrea. 

 

1.1.2.5. Continuïtat i coherència entre cicles i ni vells 

La Zer disposa de documents que concreten aspectes didàctics i organitzatius. 
El professorat s’organitza en grups de treball per tractar alguns temes puntuals 
i elaborar nous materials (tipologies textuals, reculls de poesia...). 

S’elaboren conjuntament alguns aspectes de la programació i dels criteris 
d’avaluació. 

Hi ha coordinació amb els centres de secundària que reben alumnes de la 
nostra ZER. 

 

1.1.2.6. Acollida de l’alumnat nouvingut i ensenyam ent inicial de la 
llengua vehicular 

El centre vetllarà perquè en el moment d’ingrés d’alumnat amb llengua familiar 
diferent de la catalana, aquest se senti acollit, establint estratègies que li facilitin 
una ràpida comunicació en llengua catalana per tal d’afavorir la seva 
participació activa en la dinàmica de l’escola. 
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El centre vetllarà perquè l’alumnat que s’incorpori tardanament al sistema 
educatiu rebi un suport especial i addicional d’ensenyament del català. Per això 
s’aplicaran les mesures previstes en el Pla d’Acollida de la ZER. 

Cap escola de la ZER disposa d’aula d’acollida per tant la incorporació i 
adaptació de l’alumnat nouvingut es fa directament a l’aula amb el suport dels 
mestres d’EE i dels Serveis Educatius. 

En els casos d’alumnat nouvingut, de primària,  que desconeix les dues 
llengües oficials, la mesura utilitzada a nivell didàctic és l’elaboració d’un Pla de 
suport Individualitzat (PI) per part de l’especialista en educació especial, el 
mestre tutor i l’equip psicopedagògic corresponent. 

 

 

 

1.1.2.7. Atenció de la diversitat 

La ZER vetlla perquè l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge a nivell lingüístic 
rebi el suport necessari (especialista d’educació especial, logopèdia, mestre de 
reforç, tutor...). D’aquesta manera s’atenen les diverses necessitats. 

Justifiquem la importància que la llengua oral té a l’etapa escolar pel seu lligam 
amb l’aprenentatge de la lectoescriptura. Per aquest motiu el treball de la 
competència comunicativa és essencial, i cal enriquir i desenvolupar 
determinats aspectes de la llengua oral que es donin a l’etapa, tant formalment 
com funcionalment. 

El professorat s’implica a prendre un paper actiu en aquesta situació, animant i 
motivant els alumnes a interessar-se per la comunicació. Sempre que sigui 
possible es creen interaccions comunicatives entre iguals i amb els mestres, 
des de les més familiars fins les menys familiars, des de la informalitat a la 
formalitat.  

Creiem que la millor manera d’assolir els objectius proposats és establint 
tasques que requereixen comunicació per a propòsits reals, que els nens sentin 
la necessitat d’usar la llengua en situacions en què realment tinguin alguna 
cosa a dir i en les quals això sigui tingut en compte. 

 

1.1.2.8. Activitats d’incentivació de l’ús de la ll engua 

L’activitat dialògica, la conversa entre les nenes i els nens i entre l’alumnat i el 
professorat impregna totes les activitats d’ensenyament i aprenentatge. 

Confiem en una escola per a tothom que afavoreixi que cada alumne arribi a 
ser cada vegada més autònom en el seu aprenentatge i, alhora, aprengui a 
treballar cooperativament. 

Es tracta d’ensenyar les llengües i la comunicació amb un enfocament 
comunicatiu, que se sustenti en l’elaboració i lectura de text oral i escrit de 
naturalesa diversa. Treballem per aconseguir-ho en un clima positiu on tots els 
que ens hi trobem puguem expressar-nos respectuosa i lliurement. 

Destaquem també el paper de les noves tecnologies com a instruments que 
permeten l’estímul que no sempre es pot aconseguir a l’aula; així com 
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l’enregistrament de les produccions dels alumnes, la producció estructurada de 
textos i la seva manipulació, l’accés a diverses fonts d’informació...  

Trobem d’especial interès el joc com a activitat incentivadora de l’ús de la 
llengua. És un recurs avantatjós que ajuda els nens i nenes tant a conèixer-se 
a si mateixos com al món que els envolta. Tot jugant l'infant assumeix diversos 
rols, els quals li permeten modificar els papers que desenvolupa, sovint, en la 
vida quotidiana. Com més familiaritzat estigui el nen amb el joc, com més jocs 
conegui i practiqui, més possibilitats hi haurà que jugui en català. 

Així mateix, la lectura ha de ser estimulada i practicada per tots els mestres que 
intervenen en el procés educatiu, i des de totes les àrees. Cal desenvolupar 
estratègies i tècniques eficaces de comprensió lectora. Per potenciar la lectura 
es destinaran 30 minuts diaris (de manera sistemàtica) a realitzar lectures. La 
franja de lectura que s’ha establert a la ZER Riu Corb és de 15:00h a 15:30h. 

 

1.1.2.9. Avaluació del coneixement de la llengua 

Concebem l’avaluació com a activitat comunicativa que regula (i autoregula) els 
processos d’aprenentatge i ús de la llengua. 

Tot el procés d'avaluació és una tasca col·laborativa i és responsabilitat de tot 
l'equip de professorat. 

És important que l'alumnat sigui conscient de tot el procés, que sigui capaç 
d'usar funcionalment la reflexió sobre la llengua, revisant i reformulant les seves 
produccions, i que aprengui a transferir el que ha après en altres situacions.  

Els criteris d’avaluació que es tenen en compte fan referència a la participació 
en situacions comunicatives, a la localització d’informació i a la realització 
d’inferències directes en la lectura de textos, en la capacitat per produir textos 
escrits, en el coneixement de textos literaris adequats a cada cicle i a la 
comprensió i utilització de la terminologia gramatical i lingüística elemental en 
les activitats relacionades amb la producció i comprensió de textos. 

Al tenir, l’àrea de llengua, un tractament interdisciplinari, caldrà incloure una 
referència avaluativa en cadascuna de les àrees. 

 

1.1.2.10. Materials didàctics. 

S’apliquen criteris compartits per a la tria de llibres de text i pel material 
considerat complementari (diccionari, llibres de lectura, contes, recursos 
audiovisuals...).  

La selecció de materials i recursos es duu a terme tenint en compte la 
practicitat que puguin tenir i sobretot la relació existent entre les qualitats 
pròpies del material i la seva utilitat educativa. I des d’una vessant psicològica, 
tenint en compte la connexió que tindran amb els interessos dels alumnes. 

Setmanalment el professorat es reuneix en grups de treball per tractar, entre 
altres temes, la dimensió literària, que té continuïtat al llarg de tota l’etapa. Un 
d’aquests grups tracta exclusivament l’àrea de llengua i revisa i elabora 
materials. 

El professorat implicat en la tasca vetlla perquè tot el material que es 
confecciona s’adeqüi al currículum i compleixi les funcions necessàries. 
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1.1.3. El català, llengua vertebradora d’un projecte plurilingüe 

1.1.3.1. Informació multimèdia 

El centre ha aplicat de manera continuada un criteri de desenvolupament del 
programari i dels suports digitals que produeix basat en la priorització de la 
llengua vehicular i, en conseqüència, hi ha adaptat les eines digitals amb què 
treballa (programari, sistemes operatius, cercadors………). 

Hi ha una relació directa entre el desenvolupament de les TAC i la llengua com 
a vehicle de comunicació i de convivència. 

1.1.3.2. Usos lingüístics 

La llengua, en la seva dimensió plurilingüe i intercultural planteja continguts 
relacionats amb els usos socials en contextos multilíngües. Aquesta dimensió 
es té en compte en totes les accions docents, fent una aproximació més 
reflexiva i organitzada per atendre totes les habilitats necessàries per a la 
comunicació en contextos plurals. 

Aprendre a expressar i interpretar diferents tipus de discursos adequats a la 
situació comunicativa i en diferents contextos socials i culturals, implica el 
coneixement d’alguns aspectes de la diversitat lingüística i cultural, així com 
algunes de les estratègies necessàries per a interactuar d’una manera 
adequada en contextos plurals. Aquesta dimensió plurilingüe i intercultural de la 
comunicació suposa poder comunicar-se en diverses llengües amb distint nivell 
de domini i formalització, especialment en l’escriptura, amb la qual cosa, 
s’afavoreix l’accés a noves i més variades fonts d’informació, comunicació i 
aprenentatge. El coneixement d’una altra llengua i cultura dóna, a més, una 
major obertura cap a l’altre que és clau per al desenvolupament d’una societat 
solidària i que s’enriqueix amb les aportacions de tots els seus ciutadans i 
ciutadanes.  

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

Les llengües d’origen dels alumnes són presents a les nostres escoles, tant en 
el mateix aprenentatge lingüístic, com de manera simbòlica, com a 
reconeixement del patrimoni cultural que hi aporten. És important la seva 
presència per veure la relació d’interdependència que hi ha (tot el que s’aprèn 
en una llengua és important per a  la resta).  

Tot el professorat està sensibilitzat en que és important que convisquin 
diferents llengües per aprendre a reconèixer-les i respectar-les, a no posar-ne 
una per damunt d’una altra i evitar estereotips, per crear un clima de 
comunicació i plena convivència.  

1.1.3.4. Català i llengües d’origen 

Existeix una relació directa entre l’aprenentatge de la llengua i l’establiment de 
vincles afectius basats en el reconeixement i valoració de les diferents llengües 
d’origen de l’alumnat. Per això, el professorat disposa d’informació sobre les 
diverses llengües familiars presents a l’aula per fer-ne ús (si s’escau). 

Les escoles que disposen d’alumnes amb llengües d’origen diferents a la 
catalana dediquen algunes sessions del curs a tractar aspectes lingüístics, 
culturals i socials de les diferents llengües. D’aquesta manera les famílies 
també hi participen. 

La ZER es recolza en una base comunicativa com a acció que suposa habilitats 
per a establir vincles i relacions constructives amb altres persones i amb 
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l’entorn, i apropar-se a noves cultures, que adquireixen consideració i respecte 
en la mesura en què es coneixen. 

Veiem un fet important la promoció dels valors de la igualtat, la solidaritat i el 
respecte a la diversitat de llengües i cultures a través del diàleg i la convivència. 
I de la mateixa manera la promoció de la igualtat d’oportunitats per tal d’evitar 
qualsevol tipus de marginació i/o exclusió.  

1.2. La llengua castellana  

1.2.1. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua castellana: 

Tenint en compte la realitat sociolingüística de l’alumnat, el professorat de la ZER 
vetlla perquè en acabar l’etapa, els alumnes assoleixin el mateix nivell de llengua 
castellana que de llengua catalana. Per aquest motiu, es treballen sistemàticament 
els dos blocs de continguts: llengua oral i lectoescriptura, donant especial 
rellevància al primer, ja que la major part dels nostres alumnes són 
catalanoparlants. 

Convé afegir que des de l’inici de l’escolaritat es desenvolupa en l’alumnat la 
capacitat per valorar les diferències lingüístiques entre la llengua castellana i la 
catalana com una important aportació cultural.   

1.2.1.1. Introducció de la llengua castellana 

Com ja s’ha esmentat en l’anterior punt, a l’hora de dur a terme l’ensenyament 
de la llengua castellana, hem tingut en compte el context sociolingüístic de 
l’alumnat. El fet que un percentatge molt elevat d’alumnes sigui catalanoparlant, 
ha fet que es prengués com a mesura preventiva la introducció de la llengua 
castellana a nivell oral durant el darrer curs de l’etapa d’Educació Infantil. 

Els recursos utilitzats per a dur a terme aquesta tasca són els contes amb 
suport visual, el treball de les rutines en llengua castellana (dies de la setmana, 
cançons...), rimes senzilles, endevinalles, dites i refranys i altres materials com 
els jocs o l’ampli ventall de possibilitats que ens ofereixen les TIC. És important 
remarcar que tot aquest treball es fa a nivell oral amb els alumnes, amb 
l’objectiu d’iniciar-se a nivell expressiu i anar adquirint lèxic i pronunciació per 
facilitar l’aprenentatge de la llengua castellana en començar el cicle inicial. 

Al llarg de tota l'etapa s'estableixen criteris que permeten reforçar i no repetir 
els elements comuns entre el català i el castellà. 

1.2.1.2. Llengua oral 

La finalitat última de l’ensenyament de la llengua és l’enriquiment de la llengua 
oral que els nens ja usen quan inicien l’escolaritat. I la comunicació és l’eix al 
voltant del qual organitzem els continguts de l’àrea al llarg de tota l’etapa. 

Donem especial prioritat a la comprensió i expressió de la llengua castellana 
(vinculant-la a la lectoescriptura). Valorem la importància de la comunicació 
lliure, de la transmissió de vivències, sentiments, idees, emocions i opinions 
pròpies. 

Treballem les habilitats lingüístiques a partir de textos en la varietat estàndard, 
seqüenciant els continguts per cicles. 

1.2.1.3. Llengua escrita 
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Sempre lligant-la a la lectura, optem per una metodologia que propiciï 
l’aprenentatge significatiu, elaborant activitats que siguin reals i atractives per a 
l’alumne, establint tasques que requereixin comunicació per a propòsits reals.  

El disseny de les activitats d’ensenyament-aprenentage està pensat per a 
situacions de la vida, interessos, exigències i experiències de l’alumne. 

Hi ha una coordinació amb els objectius i continguts de llengua catalana, i, per 
tant, les activitats seran de caire semblant. 

1.2.1.4. Activitats d’ús 

El disseny de les activitats de llengua està basat en la importància de crear 
situacions comunicatives de comprensió i expressió. La conversa, el diàleg, 
l’anàlisi de la imatge, la representació dramàtica, els jocs de veu, la recitació, la 
literatura de tradició oral, els contes, la lectura, la creació de diferents tipus de 
text, la cançó, la descripció, l’enquesta, l’ús de les TIC... són exemples 
d’activitats que poden dur-se a terme a tots els nivells. 

La iniciació a les activitats tant del codi oral com de l’escrit (remarquem, 
indeslligables), parteixen de la realitat més immediata de l’alumne i es van 
obrint a cada cicle una mica més per orientar-se cap a contextos més allunyats. 

1.2.1.5. Castellà a les àrees no lingüístiques 

De moment el claustre de la ZER no ha plantejat la possibilitat de realitzar una 
àrea en castellà diferent a la de llengua castellana. Aquesta seria una mesura a 
contemplar en cas que es cregués oportú fer més hores en aquesta llengua si 
els resultats no fossin els esperats.  

1.2.1.6. Alumnat nouvingut 

Quan ens veiem amb la necessitat d’organitzar un suport oral per a un o més 
alumnes nouvinguts, i hem valorat la conveniència d’organitzar-lo fora de l’aula, 
tenim present que en un principi s’ha de treballar de manera intensiva la 
llengua oral per a què més endavant es necessitin menys hores de treball 
individual i l’alumne estigui amb els seus companys el màxim de temps 
possible. 

Si l’alumne desconeix les dues llengües oficials, al començament només se li 
introdueix la llengua catalana. La llengua castellana i l’estrangera s’introdueixen 
més tard, i sempre valorant la situació de cada alumne i del curs  al qual està 
adscrit. Si coneix el castellà aprofitem les transferències que l’alumne pugui fer. 

Sigui quina sigui la procedència de l’alumne emfatitzem l’aprenentatge de la 
llengua oral en un principi i gradualment es va assegurant la comprensió del 
text escrit, la morfosintaxi, el treball de la correspondència so-grafia, i, si cal, el 
treball de la psicomotricitat fina per escriure lletres (en cas que no conegui cap 
llengua romànica).  

1.3. Altres llengües 

1.3.1. Llengües estrangeres 

1.3.1.1. Estratègies generals per a 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. 
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A la ZER l'aprenentatge/ensenyament de la llengua estrangera (en el nostre 
cas és l'anglès) s’introdueix a l’educació infantil. 

1.3.1.1.1. Desplegament del currículum 

El nostre centre assegura una distribució coherent i progressiva del 
currículum al llarg de l'etapa, tenint en compte el nostre context 
sociolingüístic i projecte educatiu, amb un tractament cíclic dels 
conceptes, variant els contextos d'ús d'acord amb l'etapa madurativa i 
les necessitats de l'alumnat, i ofereix oportunitats d'ús significatiu de la 
llengua estrangera dins de l'aula. 

S'intenten dissenyar situacions d'aprenentatge globals en què l'ús 
motivat i reflexiu de les estratègies lingüístiques i comunicatives donen 
resposta a les necessitats que té l'alumnat. 

El centre estableix criteris perquè la programació s'estructuri a partir 
d'activitats d'aprenentatge que són rellevants, integren reptes 
lingüístics i cognitius, requereixen l'ús de la llengua estrangera i tenen 
una estructura seqüencial de construcció del coneixement, i es 
preveuen agrupaments de diversa tipologia (individual, parelles, grups) 
i es fa una reflexió sobre el procés i el resultat final. 

1.3.1.1.2. Metodologia 

El nostre centre vetlla perquè l'enfocament emprat en l'aprenentatge i 
ús de la llengua estrangera inclogui oportunitats perquè l'alumnat 
adquireixi habilitats lingüístiques, amb especial èmfasi en la 
competència oral en els primers estadis, contribueixi en el 
desenvolupament cognitiu de l'alumnat i l'ajudi a esdevenir 
progressivament autònom per continuar aprenent, i aprengui a 
treballar en col·laboració, tot respectant les diferències. 

El desenvolupament competencial implica la capacitat d'utilitzar els 
coneixements i habilitats de manera transversal i interactiva, 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. 

La fita principal és donar igualtat d’oportunitats en l'aprenentatge de la 
llengua estrangera.    

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

El centre estableix, en la mesura del possible i tenint en compte la 
realitat de la ZER, uns criteris de coherència i continuïtat metodològica 
per a 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 els llibres de text i els materials didàctics 
que es faran servir el curs següent segons les necessitats de 
l'alumnat. Es preveuen materials que serveixin per a l'ampliació dels 
coneixements. 

1.3.1.1.4. Recursos tecnològics per a l’aprenentatge de la llengua 
estrangera 
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El centre dóna importància a la presència dels recursos TAC i 
audiovisuals en l'aprenentatge de la llengua estrangera com a mitjà 
d'accés a material divers i autèntic, per atendre els diferents estils i 
ritmes d'aprenentatge de l'alumnat, per la vàlua afegida que aquestes 
eines tenen en el desenvolupament d'estratègies per al tractament de 
la informació, per diversificar els models lingüístics presents a l'aula. 

El centre ha entès que la utilització dels recursos tecnològics permet 
atendre la diversitat de l'alumnat i n'explora noves possibilitats. 

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

El centre ha decidit 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 què 
l'alumne se senti segur i estimulat per anar utilitzant-la 
progressivament. 

S’ha potenciat la llengua estrangera donant una major presència 
d’aquesta llengua als centres establint 30 minuts de lectura setmanal 
en anglès (comprensions lectores adaptades, vídeos subtitulats en 
anglès, cançons subtitulades...).  

1.4. Organització i gestió 

1.4.1. Organització dels usos lingüístics  

1.4.1.1. Llengua del centre 

La ZER empra el català com a llengua vehicular en les seves actuacions 
internes (actes, comunicats, informes…) 

També s’utilitza el català en totes les reunions de claustre, sessions de treball 
del professorat i en els consells escolars atès que tots els membres que formen 
part d’aquests organismes tenen com a llengua d’ús habitual el català. 

Els rètols, cartells, murals i l’ambientació són majoritàriament en català tot i que 
es potencia la utilització de les tres llengües curriculars: llengua catalana, 
llengua anglesa i llengua castellana.  

1.4.1.2. Documents de centre 

L’Equip directiu de la ZER revisa i actualitza amb regularitat els documents de 
centre PEC ( i PLC), NOFz, ... i fa un seguiment en les actuacions quotidianes 
o propostes de canvi derivades de les revisions. Es fa conèixer al conjunt de la 
comunitat educativa. 

1.4.1.3. Ús no sexista del llenguatge 

El centre vetlla per a la No Utilització d’un llenguatge sexista. Es treballa amb 
l’alumnat per superar tota mena d’estereotips i perquè puguin tenir actituds 
crítiques davant dels continguts de risc que denigren les persones per motius 
de sexe. 

1.4.1.4. Comunicació externa 
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Utilitzem el català com a llengua en la relació amb corporacions públiques de 
Catalunya, institucions i empreses que contractem. 

1.4.1.5. Llengua de relació amb famílies 

Basant-nos en l’article 20.1 i 20.2 de la Llei de política lingüística (Llei 1/1998, 
de 7 de gener, l’escola ha fet del català la nostra llengua de treball i de 
projecció interna i externa. Quan hi ha desconeixement del català  per part 
d’algunes famílies es facilita la informació pertinent en català i en la seva 
llengua d’origen. 

1.4.1.6. Educació no formal 

1.4.1.6.1. Serveis d’educació no formal 

El centre vetlla perquè el personal encarregat de dur a terme 
l’educació no formal (menjador, acollida matinal…) utilitzi la llengua 
catalana en la seva relació habitual amb els alumnes. 

1.4.1.6.2. Activitats extraescolars  

Degut a les característiques de la zona on es troben situades les 
nostres escoles els monitors i monitores contractats per les ampes per 
dur a terme les activitats extraescolars són catalanoparlants i per tant 
sempre és relacionen amb els alumnes en català. 

1.4.1.6.3. Contractació d’activitats extraescolars a les empreses 

La ZER vetllarà perquè en la contracció d’activitats extraescolars les 
empreses usin el català ( cases de colònies, transports, excursions…) 

1.4.1.7. Llengua i entorn 

La ZER participa en activitats que se’ns proposen des de les administracions 
properes ( Ajuntaments, Biblioteca, Serveis Educatius, Consell Comarcal…)  i 
entitats /associacions de diversos àmbits. 

1.4.2. Plurilingüisme al centre educatiu 

1.4.2.1. Actituds lingüístiques 

Tot i que cada vegada es van incorporant als nostres centres alumnes de 
diverses procedències aquest percentatge continua essent molt baix. 

Intentem valer-nos d’aquesta diversitat cultural i lingüística per afavorir 
l’autoestima dels alumnes nouvinguts i per augmentar el bagatge cultural de la 
resta de membres de la comunitat educativa, realitzant activitats que 
cohesionin  aquestes. 

1.4.2.2. Mediació lingüística (traducció i facilita ció) 

S’estableixen pautes de l’ús de la llengua catalana per a tots els membres de la 
comunitat educativa garantint-ne l’ús en les activitats administratives i en les 
comunicacions entre centre i entorn. Poden emprar-se mesures de traducció en 
el període d’acollida de les famílies de l’alumnat nouvingut, facilitar 
documentació bilingüe català/castellà o atendre oralment en castellà o altres 
llengües (aquelles persones que expressament ho demanin).   

1.4.3. Alumnat nouvingut  

Amb l’alumnat nouvingut s’utilitza sempre el català per fer-ne possible la integració. 
Es garanteix una atenció intensiva per aprendre aquesta llengua des d’un 
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enfocament comunicatiu i amb la metodologia adequada. Es van avaluant els 
resultats i fent un seguiment acurat. 

1.4.4. Organització dels recursos humans 

1.4.4.1. El pla de formació de centre en temes ling üístics 

La ZER ha fet una autodiagnosi amb les necessitats de formació relacionada 
amb els objectius de millora i ha creat el seu pla de formació específica com a 
mesura professionalitzadora i com a element per donar cohesió al treball dels 
docents que en formem part. Tenim en perspectiva projectes de formació en 
diverses àrees curriculars i volem incorporar noves metodologies i nous 
mètodes de treball. 

1.4.5. Organització de la programació curricular 

1.4.5.1. Coordinació de cicles i nivells 

Tot i la coordinació entre el professorat de la ZER, la diferència de la realitat de 
les nostres escoles (cícliques, unitàries….) fa que a l’hora de treballar cada 
mestre adapti els recursos dels que  disposem (lectures, dossiers de tipologies, 
llibres de text, material de reforç, projectes…) a les seves aules.  

1.4.5.2. 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, 
s’introdueixen més sistemàticament i reflexivament en la llengua de l’escola per 
ser aplicats en les altres, i facilitar, així, la transferència necessària 
d’aprenentatges entre llengües. Aquests continguts comuns són més freqüents 
entre la llengua catalana i la castellana però també n’hi ha que es donen 
respecte a la llengua anglesa. 

1.4.5.3. Projectes d’innovació 

El centre no participa en projectes d’innovació pel que fa a 
l’aprenentatge/ensenyament de les llengües. 

Tot i això es realitzen actuacions diverses relacionades amb les llengües: 

Ara Escric, E twinning, PILEC, voluntaris lingüístics, Comissió de Llengua,... 

1.4.6. Biblioteca escolar 

Els centres de la nostra ZER disposen de biblioteques d’aula ja que les 
característiques de les nostres escoles fan difícil la disposició d’una biblioteca de 
centre (excepte la seu de la ZER que sí que en disposa però no en l’espai 
adequat). 

La llengua dels documents que s’hi troben és preferentment la catalana però també 
es tenen en compte les altres llengües curriculars. Els recursos estan a l’abast del 
professorat i de l’alumnat. 

1.4.6.1. Accés i ús de la informació 

El treball de la competència informacional (accés i ús de la informació) és 
assumit per tot el professorat. No hi ha elaborada una planificació general 
d’activitats que treballin la competència informacional de forma integrada en les 
activitats del currículum i dinamitzades per la biblioteca de centre.   
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Majoritàriament les activitats se centren en la cerca d’informació a través 
d’internet i/o en els llibres dels que disposa cada centre. 

Tenim cura que els alumnes presentin la informació cercada en la llengua 
d’aprenentatge del centre. 

1.4.6.2. Pla de lectura de centre 

La Zer no disposa de cap Pla de Lectura de Centre (PLCE) tot i que es 
realitzen diferents activitats per potenciar el gust per la lectura i per 
desenvolupar l’hàbit de llegir (tant com a font de gaudi com de recerca 
d’informació). 

1.4.7. Projecció del centre 

1.4.7.1. Pàgina web del centre 

La ZER disposa de pàgina web i els centres tenen bloc d’escola. S’empra el 
català com a llengua vehicular i per tant de referència del centre. 

1.4.7.2. Revista 

Des del curs 16/17 la ZER publica una revista digital en la que s’hi recullen els 
escrits produïts pels alumnes referents a les activitats del curs. La majoria 
d’articles són en català, tot i que s’hi inclouen alguns en castellà i anglès. 

1.4.8. Xarxes de comunitats virtuals  

L’alumnat participa en la xarxa E twinnig on s’hi exposen els diferents treballs 
realitzats ( experiments, contes, itineraris turístics…). L’idioma emprat habitualment 
és l’anglès, tot i que en alguna ocasió s’ha utilitzat el castellà. 

L’objectiu de la participació en les diferents xarxes de comunitats virtuals és 
l’intercanvi d’experiències i recursos, així com el treball dels alumnes d’alguns 
aspectes curriculars emprant les noves tecnologies. 

1.4.9. Intercanvis i mobilitat 

En les programacions de cada àrea se solen preparar diverses sortides 
acadèmiques, que completen el currículum de la matèria en el seu vessant més 
pràctic, però, de moment, no hi ha previsió de fer projectes d’intercanvis entre 
centres externs. 

La composició de la ZER (5 escoles) fa que hi hagi un treball d’intercanvis a nivell 
intern, els quals són compartits per tota la comunitat educativa. 

1.4.10. Dimensió internacional del centre educatiu 

Els centres de la ZER participen actualment en el projecte E Twinnig a nivell 
europeu o internacional, amb diversos països, que poden variar cada curs escolar. 

 

 

 

 



 

 

2. CONCRECIÓ OPERATIVA DEL PROJECTE ( Pla Anual) 

OBJECTIUS ACTUACIONS RESPONSABLES TEMPORITZACIÓ 

Difusió del PLC a la Comunitat 
Educativa 

Fer graella resum del PLC per tal de 
passar-la als membres del claustre i 
del Consell Escolar. 

Equip directiu i 
coordinadora LIC 

Darrera actualització 2019 

Aplicar els material de treball de 
tipologies textual elaborats per cada 
cicle 

Desenvolupar el treball de tipologies 
per cicle i establir-ne una sessió 
setmanal amb els alumnes 

Mestres tutors Una sessió setmanal durant 
tot el curs 

Actualitzar i elaborar una 
programació curricular conjunta de 
les llengües catalana i castellana que 
inclogui el tractament de les 
estructures lingüístiques comunes.  

Establir uns criteris conjunt d’àrea 
que permetin reforçar i no repetir 
elements que siguin comuns entre 
les dos llengües. 

Establir criteris d’avaluació comuns ( 
per cicles ) en l’àrea de llengua, així 
com objectius i continguts. 

Revisar els criteris d’avaluació que 
figuren en els informes. 

Tot el claustre Cada curs 

 


