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0. Introducció 
  

0.1. Presentació del document 
 

Entenem el projecte lingüístic com a instrument de treball per a una escola 
catalana en llengua i continguts, amb un tractament correcte i coherent de 
l’aprenentatge de les diverses llengües que s’hi ensenyen i com a vehicle de 
tolerància i d’obertura a la globalitat del món.  

El projecte lingüístic del centre és un acord de la comunitat educativa 
imprescindible per tal d’assolir els objectius generals que ens plantegem:  

- Millorar els resultats educatius. 

- Millorar la cohesió social. 

És un document elaborat per una comissió representativa de la comunitat 
educativa que ha consensuat el seu contingut i que ha estat aprovat pel 
claustre de professors i el consell escolar que el farà públic si s’escau. 

Tot això suposa: 

1.       Definir la llengua catalana com la llengua habitual i d’aprenentatge al 
centre. 

2.       El PLC,  ha de partir d’una anàlisi acurada dels aspectes sociolingüístics i 
comunicatius del centre i el seu entorn, que consideri les característiques 
concretes, personals i professionals, de l’equip docent del centre. També ha 
de partir d’una anàlisi acurada dels resultats d’aprenentatge dels alumnes  
en l’àmbit lingüístic: llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera 
i competències bàsiques. 

3.       Definir els objectius lingüístics i comunicatius que es volen aconseguir en 
el marc de la competència plurilingüe i pluricultural, considerant les activitats 
de totes les àrees curriculars, les lingüístiques i les no lingüístiques. 

 

1. Context sociolingüístic  
  
 1.1. Alumnat 
 
En general el centre té un elevat nombre (al voltant del 85-90%) d’alumnes que  
tenen com a llengua familiar el català, la resta són castellanoparlants i una 
petita minoria (al voltant del 5-10%) d’altres llengües. 
En acabar l’etapa de primària els alumnes comprenen i parlen tant el català 
com el castellà, i tenen un bon nivell d’anglès. 
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 1.2. Entorn 

Els alumnes entre un 85-90% són nascuts a Lleida, la resta, és variable, 
sobretot són alumnes que vénen de Romania, Europa de l’est, Sud-Amèrica o 
de la resta d’Espanya. 

Tot el  professorat  i personal laboral, té com a llengua habitual el català. 

Els monitors dels serveis escolars i de les activitats extra - escolars parlen  
majoritàriament  en  català. 

 

2. La llengua catalana, llengua vehicular i d’apren entatge 
  

2.1. La llengua, vehicle de comunicació i de conviv ència 
  

2.1.1. El català, vehicle de comunicació 
 
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 
entre totes les persones del centre i és el vehicle d’expressió de les diferents 
activitats acadèmiques. 
 

2.1.2. El català, eina de convivència 

La llengua catalana és la llengua d'ús en totes les situacions tant formals, com 
informals al centre  entre els mestres i entre tota la comunitat educativa. 

La llengua catalana ha de ser la llengua vehicular en l’àmbit del claustre, del 
consell escolar, dels espais informals (pati, menjador), en les activitats 
complementàries aprovades pel CE, en les reunions de l’AMPA, en els 
documents que faciliti l’AMPA, en les estratègies d’acollida del professorat , 
dels alumnes i de les famílies. 

 2.2. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catal ana 
 

2.2.1. Programa d’immersió lingüística  

La nostra realitat sociolingüística actual, amb un percentatge mínim 
d’immigració, fa que en ocasions especials, quan arriba un alumne no 
catalanoparlant es valorin les atencions individualitzades durant un temps 
necessari.  

Si l’alumne és d’educació infantil s’incorpora a l’aula i es realitza immersió 
lingüística. 
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Si l’alumne és de l’etapa de primària se li facilita unes hores d’atenció especial 
per part de la mestra d’educació especial o un mestre de suport, juntament amb 
el/la tutor/a i no s’avalua l’àrea de llengua fins als dos anys d’escolarització. 

2.2.2. Llengua oral 
 
Es treballa habitualment la llengua oral en tots els cicles i es treballen les 
diverses modalitats de textos orals: entrevista, conversa, dramatització, 
argumentació... tant a l’àrea de llengua com a la resta d’àrees. 
 

2.2.3. Llengua escrita 
 
En l’ensenyament – aprenentatge de la llengua escrita se segueix l’enfocament 
metodològic que dóna el currículum. Hi ha un plantejament global sobre 
l'ensenyament de la lectura i l'escriptura que té en compte que és un procés 
complex que cal abordar des de totes les àrees del currículum. Les activitats 
que es proposen de lectura i escriptura tenen uns objectius clars que es 
comparteixen amb l'alumnat i s’estableixen mecanismes de revisió per millorar 
cadascuna de les dues habilitats. Estan seqüenciades en funció del procés 
d'ensenyament. 
 

2.2.4. Relació llengua oral i llengua escrita 
 
Hi ha un plantejament integrat de les quatre habilitats. Aquest plantejament és 
compartit per la totalitat del professorat. Es planifiquen activitats només des de 
l'àrea de llengua. S’utilitza la llengua oral i la llengua escrita com a suport per 
analitzar, reflexionar i millorar l'altra habilitat. Es planifiquen a tots els nivells 
activitats en què la relació de la llengua oral i la llengua escrita és inherent: 
lectura expressiva, teatre… 
 

2.2.5. La llengua en les diverses àrees 
 
El claustre considera que assolir un bon nivell d’expressió i comprensió en 
català és responsabilitat del professorat de totes les àrees i s’actua en 
conseqüència. Caldria preveure els mecanismes adequats de seguiment i 
d’avaluació. 

 
2.2.6. Continuïtat i coherència entre cicles i nive lls  

 
El centre disposa de documents que concreten aspectes didàctics i 
organitzatius. Les programacions i els criteris d'avaluació, els revisa 
conjuntament l'equip docent.  
 
Es realitzen coordinacions de cicle i intercicles per tractar temes de 
desenvolupament de la llengua. 
 
Hi ha coordinació amb els centres de secundària que reben alumnes del centre. 
Aquesta coordinació es basa en un traspàs d'informació sobre l'alumnat, els 
expedients acadèmics, els resultats de les proves EFAI i CCBB, PI (si és el 
cas)  i informacions orals. Es realitzen dues reunions, una abans de que els 



  Projecte lingüístic de centre 

 8

alumnes iniciïn la ESO i una altra quan ja s’han incorporat a l’INS, durant el 2n 
trimestre. 
 

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

 
En l'actualitat el centre disposa d’un pla d'acollida (fitxa resum de dades 
personals, acadèmiques i diagnosi inicial), que s'aplica en relació amb l'acollida 
inicial de l'alumnat que s'incorpora al centre.  
La mestra d’educació especial, juntament amb el tutor/a és qui realitza la 
valoració de les necessitats que presenta l’alumne, proporcionant –li una 
atenció individualitzada, sense perdre el contacte amb la resta del grup classe. 
 

2.2.7.1. Alumnat que desconeix les dues llengües 
oficials 

 
Donat que la mestra d’educació especial atén durant la setmana diversos 
alumnes amb necessitats educatives, quan un alumne acaba d'arribar, es 
remodelen algunes hores d'educació especial per atendre aquestes necessitats 
durant les primeres setmanes.  
Tots els mestres que atenen l’alumne s’impliquen en la seva immersió i en 
l’ensenyament de les competències bàsiques de llengua catalana.  
 

2.2.7.2. Alumnat sud-americà de parla hispana 
 
Es tenen en compte la proximitat de les llengües catalana i castellana per 
facilitar la comunicació i l'ús del català com a llengua vehicular i d'aprenentatge 
en els primers temps de l'arribada de l'alumnat nouvingut. 
 

2.2.8. Atenció de la diversitat 
 
El centre, amb la col·laboració dels serveis educatius, ha consolidat els 
mecanismes organitzatius, curriculars i pedagògics per atendre la diversitat de 
l'alumnat. Dins d'aquests mecanismes, es tenen en compte l’acollida, la 
distribució dels reforços dins i fora de l’aula i l’atenció de la mestra d’educació 
especial. Així com les adaptacions curriculars i metodològiques que realitzi el 
tutor/a. 
 

2.2.9. Activitats d’incentivació de l’ús de la llen gua 
 
Cada any es programen activitats per a l’aprenentatge i el foment del català, 
castellà i anglès.  
Activitats com ara: representacions teatrals, participació a concursos i tallers 
literaris, programació d’activitats a la biblioteca escolar, lectura de contes, 
explicació d’històries… també per fomentar la participació de les famílies al 
centre. 
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2.2.10. Avaluació del coneixement de la llengua 
 
S'aplica l'avaluació com una part del procés d'ensenyament aprenentatge que, 
en part, ha de servir per responsabilitzar l'alumnat del seu propi aprenentatge. 
Existeixen indicadors i mecanismes de seguiment, que inclouen l'ús de la 
llengua, per coordinar l'aplicació dels criteris d'avaluació al llarg dels cursos que 
a més són elements de reflexió per prendre decisions en relació amb 
l'organització del currículum i els enfocaments metodològics. S'avaluen les 
competències relacionades amb la llengua. 
Des de totes les àrees es procura tenir cura, a banda del contingut de la pròpia 
matèria, dels aspectes de redacció, expressió i ortografia en llengua catalana. 
Als alumnes nouvinguts al sistema educatiu català no se’ls avaluarà l’àrea de 
llengua fins que portin dos anys escolaritzats. 
 

2.2.11. Materials didàctics 
 

Els mestres seleccionen els materials didàctics i els llibres de text  tenint en 
compte el tractament de la primera i segona llengua. El claustre es coordina per 
utilitzar les mateixes editorials i poder fer un seguiment de tot el procés dels 
alumnes al llarg de tota l’escolarització. S’elaboren també, materials d’ampliació 
i reforç per atendre l’alumnat. 
Al cicle mitjà i a 5è curs són els/les mestres que elaboren el material didàctic de 
l’àrea de llengua catalana, duent a terme l’àrea sense el seguiment d’un llibre 
de text.  
Està previst que el curs 15-16 es treballi sense llibre l’àrea de llengua catalana 
a CM i a CS. I progressivament s’incorpori l’àrea de castellà. 
 
 

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

2.3.1. Informació multimèdia 
 
La incorporació de la llengua catalana com a llengua vehicular principal del 
programari i dels suports digitals en general que produeix el centre pot 
considerar-se parcialment assolida en el sentit que el centre l'ha incorporat 
quan ha trobat facilitats per fer-ho.  
L'actuació envers la relació entre incorporació de les TIC i la llengua vehicular 
del centre ha depès de la voluntat individual del professorat a l'hora de 
proporcionar-se el programari que aplica en les seves classes i en les seves 
actuacions a nivell de centre. 
 

2.3.2. Usos lingüístics 
 
Tot  l'equip docent del centre treballa els usos lingüístics de l'alumnat ja que 
l'aprenentatge  de l'alumne  es percep com una tasca global en la qual tots es 
senten implicats. 
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2.3.3. Diversitat lingüística del centre i de la so cietat en el 
currículum 

 
Al centre es valora la diversitat lingüística i multicultural  especialment en el 
moment de l'acolliment del nou alumne, i es realitzen activitats que fomentin un 
intercanvi entre les llengües, en circumstàncies específiques com, en la 
presentació del nou alumne, projectes interdisciplinaris, exposicions, o activitats 
de participació de la família al centre, etc. 
 

2.3.4. Català i llengües d’origen 
 
El centre valora la relació directa entre l’aprenentatge del català i el 
reconeixement i valoració de la llengua d’origen familiar de l’alumnat. 
 
3. La llengua castellana 
 

3.1. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua caste llana: 
 
3.1.1. Introducció de la llengua castellana 

 
El centre assegura una distribució correcta i coherent de la llengua castellana 
al  llarg de tota l'etapa cercant com a objectiu final  adquirir les competències 
bàsiques de les dues llengües oficials. S' introdueix a l’educació infantil de 
forma oral, amb les rutines i explicació de contes. 

 
3.1.2. Llengua oral 

Es treballa la llengua oral en tots el cicles de primària. A l’educació infantil es 
treballa la llengua oral bàsicament, per anar introduint la llengua escrita a 
primer curs de cicle inicial.  

3.1.3. Llengua escrita 

El professorat de llengua catalana i castellana sovint és el mateix o pertany al 
mateix cicle. Es treballa sobretot els aspectes més diferents respecte a la 
llengua catalana. 

3.1.4. Activitats d’ús 

La llengua castellana s’utilitza poc fora de l’aula de manera espontània i 
natural. L’escola programa activitats  específiques dins  l’horari curricular amb 
totes les llengües. 

3.1.5. Castellà a les àrees no lingüístiques 

El centre imparteix la llengua castellana en les hores que el currículum 
estableix i no fa cap altra àrea en castellà.   

A l’àrea de música s’introdueixen notes musicals i cançons en castellà i també 
en altres llengües. 
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3.1.6. Alumnat nouvingut 

En una primera fase l’alumne fa l’aprenentatge en llengua catalana per anar 
introduint la llengua castellana la llarg de l’etapa. Els alumnes nouvinguts que 
no tenen cap de les dues llengües oficials es comuniquen majoritàriament en 
català com a llengua d’ús social dins l’àmbit escolar 

4. La llengua anglesa 
 

4.1. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua angle sa: 
 

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

 
L’alumnat en acabar l’etapa, ha de conèixer la  llengua anglesa per tal 
d’esdevenir usuaris i aprenents capaços de comunicar-se i accedir al 
coneixement en un entorn pluricultural. 

 
  4.1.1.1. Desplegament del currículum 

  

L’ensenyament de la llengua anglesa s’introdueix a nivell oral a P3, es segueix 
el mètode Artigal. Els alumnes d’EI realitzen dues sessions de 45 minuts a la 
setmana. 

A l’educació primària es realitzen tres sessions en llengua anglesa. 

El curs 2012-13 s’inicia un PILE (pla integrat de llengües estrangeres), fet que 
suposa l’ampliació del nombre d’hores de contacte amb l’anglès en tota l’etapa 
de Primària (12%). 

L’àrea de visual i plàstica es realitza en llengua anglesa a tots els cursos de 
primària. I a cicle superior una part de l’àrea de coneixement del medi. 

 
  4.1.1.2. Metodologia 

S’orienta cap al desenvolupament integral de l’alumne i es basa en l’assoliment 
dels aprenentatges significatius i funcionals a partir de la pròpia realitat de 
l’alumne a través d’una acció pedagògica activa, experimental, científica i 
pràctica tenint en compte la diversitat de ritmes d’aprenentatge. 

Sobretot en els primers estadis donem especial èmfasi a la competència oral 
seguint una línia metodològica que proposa el mètode Artigal, on hi predomina 
l’ambient lúdic, dinàmic i comunicatiu (a través del joc, cançons, poemes i 
activitats manuals).  

A primària es treballa específicament la producció, comprensió i interacció orals 
fent agrupaments de diversa tipologia: grups reduïts, treball per parelles, treball 
cooperatiu... 

Al cicle inicial de primària s’introdueix la maleta viatgera fins al cicle mitjà, on 
cada setmana un alumne s’enduu a casa una maleta plena de libres i materials 
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didàctics i objectes de la cultura anglesa, (diners, bandera anglesa, joc de te...), 
que comparteix i treballa amb la família. 

La maleta viatgera és el treball previ per a cicle superior poder introduir el llibre 
de lectura. Els alumnes llegeixen dos llibres per curs en llengua anglesa i 
realitzen les activitats pertinents. 

Cada curs es realitza una sortida de teatre en anglès conjuntament amb les 
escoles dels pobles veïns, fet que suposa un treball previ de preparació de 
l’activitat. 

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

 
Per tal de donar coherència i continuïtat metodològica a la tria dels materials 
didàctics, es revisen periòdicament 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 al reforç i també per l’ampliació dels 
coneixements. També es va elaborant, renovant i adaptant material 
periòdicament per part de la mestra d’anglès. 

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

El recursos TIC es fan servir tan per atendre a la diversitat, com per a millorar 
les competències d’ús del llenguatge oral i escrit.  

S’utilitzen DVD que combinen cançons, dibuixos animats i escenes de la vida 
real; Quan en tenim l’oportunitat, utilitzem els CD- ROM com a recurs amb jocs 
interactius per tal de treballar el vocabulari; Els CD i DVD amb les 
reproduccions de les històries que treballem a classe ens dóna l’oportunitat 
d’oferir a l’alumnat altres models lingüístics.  

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

L’aula de llengua estrangera és un espai d’immersió en la llengua 
d’aprenentatge on s’ofereixen oportunitats d’ús real i de contacte amb 
l’esmentada llengua. La mestra d’anglès, segons el nivell dels alumnes, utilitza 
aquesta llengua en les interaccions amb els alumnes procurant oferir un clima 
favorable on l’alumne es vagi sentint segur i estimulat per anar utilitzant-la 
progressivament.  

Es preveu l’ús de la llengua estrangera en la projecció dels resultats del treball 
curricular fora de l’aula d’aprenentatge mitjançant suports com ara el bloc...; 
activitats artístiques, com ara representacions teatrals, exposicions...; i 
contactes amb altres centres del voltant.  

4.1.2. Estratègies d’ampliació de l’oferta de lleng ües 
estrangeres 
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  4.1.2.1. Avançament de l’aprenentatge de la 
llengua estrangera 

El curs escolar 1998-99 s’introdueix l’aprenentatge de la llengua anglesa a cicle 
inicial, una sessió setmanal, incidint en l’expressió i comprensió oral.  

El curs 2003-2004 es va implantar l’ensenyament de la llengua anglesa a P5, 
dedicant-li una sessió setmanal. 

El curs 2004-2005 ja es va implantar l’ensenyament de la llengua anglesa  a 
P4, també una sessió setmanal. 

Des d’aleshores s’ha anat ampliant progressivament, fins a assolir el temps de 
dedicació actual: dues sessions setmanals a l’educació infantil (P4 i P5) i tres 
sessions a la primària. També l’àrea de plàstica a cicle superior, que es va 
realitzar el curs 2010-11 i amb l’aprovació del PILE el curs 2012-13 es va 
instaurar a CS i al curs 13-14 s’instaura al CM. 

Cada curs es demana i, si es concedeix es participa, a activitats d’immersió en 
llengua anglesa; estades de dos dies o colònies. 

El centre també ofereix l’activitat d’anglès com activitat extraescolar des de fa 
molts anys, i hi participen alumnes de totes les edats amb un alt percentatge. 

4.1.2.2. Aprenentatge integrat de continguts i 
llengua estrangera 

 
Amb el PILE, projecte que contempla el fet d’oferir a l’alumnat l’oportunitat d’un 
ús més significatiu de la llengua estrangera amb la impartició de blocs de 
continguts curriculars de l’àrea no lingüística, concretament a l’àrea de Visual i 
plàstica. 
 

4.1.3. Projectes i programes plurilingües 
 
Ja hem comentat en els punts anteriors el que va suposar el PILE, com es va 
aplicar i quins han estat els resultats i/o aspectes instaurats. 
 
A banda, en les celebracions com el DENIP (Dia escolar de la no violència i la 
pau) cada curs es treballa una cançó en una llengua diferent (xinesa, 
romanesa, italiana, etc.). 
 
També en el projecte interdisciplinari i en altres celebracions de festes 
tradicionals o dies assenyalats s’incorporen activitats en relació a la llengua 
anglesa. 
 

4.2 Llengües complementàries procedents de la nova immigració 
 
El centre no té previst, de moment, la realització de classes d’altres llengües en 
horari escolar, ni extraescolar, però en fa un ús simbòlic i s’utilitzen per treballar 
la dimensió plurilingüe i intercultural del currículum tot potenciant actituds 
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receptives cap a les persones que parlen altres llengües, aprofitant sempre els 
alumnes i les famílies d’altres realitats que s’incorporen a l’escola, o aprenent 
cançons en altres llengües. 
 
5. Organització i gestió 

 
5.1. Organització dels usos lingüístics  
 

5.1.1. Llengua del centre 
 
Els rètols, cartells i murals, ambientació general de l’escola són en català; 
excepte els treballs específics que es realitzen en alguna altra llengua. 

 
5.1.2. Documents de centre 

 
Hi ha alguns documents en constant renovació i actualització (PCC  i PLC, 
Programació Anual); altres es van revisant (NOFC - RRI, PEC). Es donen a 
conèixer a la comunitat educativa. Els continguts  en llengua catalana estan 
posats al dia. 

 
5.1.3. Ús no sexista del llenguatge 

 
En tots els documents del centre es té en compte la utilització d’un llenguatge 
no sexista ni androcèntric. Es treballa transversalment el llenguatge no sexista 
en les àrees del currículum ja que s’entén que la paraula és una eina de 
transformació. 

 
5.1.4. Comunicació externa 

 
El centre realitza tota  la documentació en català (documents interns i externs). 
Quan és necessari es tenen en compte el castellà i les altres llengües 
estrangeres de les famílies i s’ofereix traducció. 

 
5.1.5. Llengua de relació amb famílies 

 
Tot el  professorat i del personal d’administració i serveis s’adrecen en català a 
les famílies castellano -parlants i nouvingudes, sempre i quan mostrin que 
entenen la llengua, si no és el cas s’hi adrecen en castellà. Si tampoc entenen 
el castellà es prenen les mesures oportunes per comunicar-nos, per exemple a 
través de la mestra d’anglès. 

 
5.1.6. Educació no formal 

 
5.1.6.1. Serveis d’educació no formal 

 
Tots els serveis del centre, tant l’acollida matinal, com el servei de menjador, 
així com les activitats extraescolars es realitzen en català. 

 
5.1.6.2. Activitats extraescolars  
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Existeixen al centre els mecanismes de coordinació oportuns per tal que els 
educadors de les activitats extraescolars coneguin i facin seves les orientacions 
i propostes del centre pel que fa al català com a llengua d’ús.  
  
Es realitza també l’activitat extraescolar de llengua anglesa, la qual es fa en 
aquesta llengua.  
 

5.1.6.3. Contractació d’activitats extraescolars a les 
empreses 

 
La gestió de les activitats extraescolars la duu l’AMPA i té en compte l’ús del 
català i altres llengües.  
 

5.1.7. Llengua i entorn 
 
El centre no té un Pla educatiu d’entorn, tot i així realitza activitats obertes al 
públic en general a través de la biblioteca escolar, oberta no solament a nivell 
escolar sinó també al poble. En ella es realitzen cursos de català per a gent de 
parla d’altres llengües. 
 

5.2. Plurilingüisme al centre educatiu 
 
 

5.2.1. Actituds lingüístiques 
 
El centre disposa de material i recursos per treballar la multiculturalitat 
lingüística i la diversitat.  
 

5.2.2. Mediació lingüística (traducció i facilitaci ó) 
 
El centre utilitza el recurs de la mediació lingüística facilitada per l’ajuntament 
en casos puntuals per regularitzar l’ús del català en l’àmbit escolar. 
 

5.3. Alumnat nouvingut  
 
El centre educatiu s’adreça a l’alumne nouvingut en llengua catalana (personal 
docent i no docent), assegurant-se que el missatge s’ha entès, i si no és el cas 
es repeteix en castellà. Es garanteix una atenció el màxim d'individualitzada 
possible a l’alumne nouvingut per tal de preparar la integració òptima. Si es 
creu necessari es demana la coordinació amb l’assessoria LIC. 

 
 
5.4. Organització dels recursos humans 

 
5.4.1. El pla de formació de centre en temes lingüí stics 

 
El centre no té en perspectiva activitats de formació a nivell extern, degut a la 
situació econòmica, però a nivell intern es fan sessions de reflexió i coordinació 
en relació sobretot al tractament de les llengües. 
S’assisteix a les Jornades de llengües estrangeres. 
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5.5.Organització de la programació curricular 
 

5.5.1. Coordinació cicles i nivells 
 
Hi ha bona  coordinació a tota l’etapa educativa on es tenen en compte, les 
estructures lingüístiques comunes.  
L’aprenentatge de la lecto-escriptura es fa en llengua catalana i s’inicia a 
l’etapa d’infantil de forma global. 

 
5.5.2. Estructures lingüístiques comunes 

S'han configurat en una sola àrea les dues llengües oficials a Catalunya a fi 
d'evitar repeticions i afavorir la transferència entre elles. 

Les estructures lingüístiques comunes es fan en llengua catalana i les activitats 
pràctiques es realitzen en les dues llengües. 

5.5.3. Projectes d’innovació 
 
El cursos 2004-05, 05-06 i 06-07 es va desenvolupar un projecte en salut i des 
d’aleshores el centre treballa  aquest contingut de manera transversal. 
  
Des del curs 2010 que es demana, però sense èxit el Punt-Edu, tot i així les 
tasques de gestió, organització i dinamització de la biblioteca es realitzen 
igualment. 
 
El curs 12-13 ens van concedir el PILE, (Projecte integrat de llengües 
estrangeres), amb una durada prevista de dos cursos escolars i aprofitant per 
deixar instaurats els canvis i millores pel tractament de l’anglès. 
 
El curs 13-14 s’inicia el Pla d’Impuls de la lectura amb la formació del claustre, 
modelatge a les aules i aplicació d’activitats i tallers de lectura. A partir d’aquí i 
a través del grup impulsor es va reflexionant i perfilant la línia de l’escola en 
l’aprenentatge de les llengües. 
 
Es preveu el seguiment amb la formació Avancem. 
  

5.6.Biblioteca escolar 
 
El centre té una biblioteca escolar i també municipal, inaugurada el curs 2011-
12, amb la intenció d’anar ampliant progressivament el fons documental.  
Els documents estan escrits en català i es realitzen cursos per a gent gran i 
immigrants. 
Es realitzen activitats de dinamització de la llengua i la lectura no solament en 
l’àmbit educatiu, sinó també obertes al poble. 
 

5.6.1. Accés i ús de la informació 
 
Es facilita als alumnes la possibilitat d’accedir a les fonts d’informació a través 
d’internet des de la biblioteca i amb els ordinadors de que es disposen a l’aula. 
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5.6.2. Pla de lectura de centre 

 
El centre té previst elaborar el seu propi PLEC. 

 
5.7. Projecció del centre 

 
5.7.1. Pàgina web del centre 

 
El centre té un bloc on s’hi pot consultar qualsevol informació referent al centre. 
La llengua d’ús en la pàgina és el català. 
 

5.7.2. Díptic i fulls informatius per les famílies  

L’escola a l’inici de cada curs escolar redacta un díptic informatiu on consten 
els projectes, els recursos , l’horari i les activitats generals que es fan al centre.  

Al llarg dels curs es donen fulls per informar als pares de les diferents activitats 
que es realitzen (informacions diverses, castanyada, Nadal, carnaval...). 

La llengua d’aquests documents sempre es en català.   

5.7.3. Exposicions i reunions  

Les exposicions i reunions que s’organitzen al centre es realitzen sempre en 
català. 

6. Concreció operativa del projecte (PGA) 

Per qualsevol informació veure PGA del curs corresponent. 

6.1. Distribució horària de les matèries curricular s al centre 
 

- La distribució horària de les matèries curriculars, per acord de claustre, al 

nostre centre és la següent: 

 

Matèria CI CM CS 

Català 5 5 5 

Castellà 4 4 4 

Estructures comuns 3 2 1,30 

Anglès 5,30 5,30 6 

Medi 6 7 7 

E. Artística 5 5 

(2h en anglès) 

4 

(2h en anglès) 
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E. Física 5 5 5 

Matemàtiques 8 8 8 

Ciutadania 0 0 1 

Religió 2 2 2 

Tutoria 1,30 1,30 1,30 

Esbarjo 5 5 5 

TOTAL 50 50 50 

 

6.2. Proves de competències bàsiques i propostes de  millora 

Cada curs es revisen i s’analitzen els resultats de proves internes i externes de 
centre (CCBB i Proves diagnòstiques) i es redacten les propostes de millora i 
actuacions concretes. L’avaluació és la que ens dona el punt de partida per al 
plantejament de nous i acurats objectius.  


