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1 INTRODUCCIÓ 

 

El PLC és un document organitzatiu i de gestió de l’ensenyament de totes les llengües 

presents en el nostre centre. Aquest s’adapta al context sociolingüístic del centre, i dóna les 

pautes necessàries per prendre decisions i atendre els alumnes plenament, respectant la 

seva diversitat lingüística i cultural. La globalitat en la seva aplicació, és una de les seves 

característiques primordials,  aquesta s’aplica a tots els cursos, cicles i comissions, en l’àmbit 

de gestió i en el procés d’ensenyament-aprenentatge. Els elements que formen el PLC 

vinculen a tots els components de la comunitat educativa, posant de manifest la necessitat 

d’implicació de tots els que la formen.  

Cal destacar que aquest PLC està obert a les adaptacions necessàries tenint en compte la 

normativa vigent. Aquest serà el marc legal a l’hora d’elaborar-lo, revisar-lo i fer 

modificacions. 
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2 LES LLENGÜES A L’ESCOLA PARC DE L’AIGUA 

2.1  La llengua catalana 

2.1.1 El català, vehicle de comunicació 

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, serà utilitzat com a llengua vehicular 

d’ensenyament/aprenentatge i en les activitats internes i externes de la Comunitat 

Educativa: activitats orals i escrites de l’alumnat i del professorat, material didàctic, activitats 

d’aprenentatge i d’avaluació, i comunicacions amb les famílies. La llengua catalana és eina de 

cohesió i integració entre totes les persones del centre i és vehicle de comunicació de les 

diferents activitats acadèmiques. 

Espais de diàleg dins de l’escola que prenen diferents formes segons l’edat dels nens i les 

nenes:  

 La conversa a la rotllana a educació infantil on expliquen i la mestra participa o 

recondueix la situació, relacionant els fets que passen fora de l’escola amb els de dins 

i ajuda els nens i nenes a narrar situacions, a raonar-les, a predir el que vindrà, a 

imaginar, a autoafirmar-se, d’aquesta manera els nens i nenes van desenvolupant les 

habilitats necessàries per anar construint el llenguatge ple de contingut que 

necessiten per viure. 

  L’assemblea, a l’educació primària, on els nens i nenes poden parlar de les bonances i 

dels petits conflictes que es van donant dins del grup. 

 Tots els projectes de treball comencen amb una primera conversa en la qual tots 

poden aportar el que saben o que volen saber, les activitats de desenvolupament dels 

aspectes a  treballar també es desenvolupen sovint a través de les converses d’aula i 

per últim les converses de cloenda o conclusions.  

 Diàlegs  desenvolupats en petit grup de nens i nenes i posteriorment revertint en el 

gran grup. En aquest sentit, l’escola inicia el projecte ESCOLTA’M, el curs 2014-

2015, a Educació Primària que proposa personalitzar l’escola amb un pla d’intervenció 

educativa que estableixi una vinculació educativa positiva entre el tutor i l’alumne, i 

que permeti a tot l’alumnat aconseguir cotes de seguretat personal que l’ajudin a 

desenvolupar-se de forma integral i satisfactòria. Consisteix en sessions de conversa  

amb 3 alumnes, conduïdes pel tutor i incloses dins l’horari lectiu, les observacions de 

http://www.xtec.cat/ceipguillemisarn/escola/docs/2/2_1.doc
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les quals són registrades en graelles. També és un suport als centres educatius, en 

l’àmbit de l’acció tutorial, per a una millora de la cohesió social i de l’aprenentatge. 

Per facilitar aquesta tasca s’ha dut a terme una formació per als docents. El projecte 

compta amb un grup de suport de reflexió, coordinació i formació amb tots els 

assessors i/o facilitadors externs organitzat des de l’ICE de la UB.  

2.1.2 El català, eina de convivència 

La llengua catalana serà utilitzada en tots els àmbits de convivència i de comunicació 

quotidiana a l’escola. S’emprarà en totes les relacions internes del centre i en les 

comunicacions amb l’exterior: relacions amb l'Ajuntament, relacions amb el Departament, 

relacions amb l'AMPA, en les activitats extra-escolars, en les relacions amb altres institucions 

i escoles,  moviments de renovació pedagògica, ICEs... En l’àmbit intern s’utilitzarà la llengua 

catalana en totes les comunicacions i reunions. 

2.1.3 Programa d’immersió lingüística  

L’equip pedagògic de l’escola està compromès amb la tasca de normalització lingüística.  

La llengua catalana, com a llengua d’aprenentatge i de comunicació, fa les funcions de 

vehicle d’expressió quotidià, essent en l’escola la llengua usual, és a dir, que satisfà totes les 

necessitats lingüístiques del centre. 

El mestre té el paper de transmissor del model d’ús de la llengua per a l’alumnat, perquè 

aquest n’ha de tenir un referent clar i sòlid. 

La llengua catalana, com a vehicle d’estructuració dels aprenentatges, és també la que ha de 

facilitar l’aprenentatge de les altres llengües. Vetllarem sempre perquè en el moment 

d’ingrés al centre d’un alumne amb llengua familiar diferent de la catalana, s’hi 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. 

Tots els membres dels diferents àmbits del centre vetllarem pel respecte de totes les 

llengües sense prejudicis lingüístics, preservant la diversitat lingüística i l’interès per 

l’aprenentatge de la llengua, que permetrà treballar usos lingüístics favorables. 
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2.1.4 L’ensenyament/aprenentatge de la llengua catalana. 

2.1.4.1 Llengua oral 

El llenguatge oral és un dels elements més importants a l’hora de planificar l’ensenyament de 

la llengua a l’escola. No hem d’oblidar el pes de la parla com a vehicle de comunicació 

quotidià en tots els àmbits; pensem que un altíssim percentatge del temps que passem 

comunicant-nos, ho fem parlant. Creiem que 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. És, també, punt de partida per a l’accés a la llengua escrita.  Per 

tot això no la podem considerar com un fet que ja té lloc espontàniament, sinó que la 

plantejarem i programarem al llarg de tot l’ensenyament. Ens esforçarem a oferir un model 

correcte, planer i adaptat a cada edat del nen i de la nena. Per potenciar-ne el seu ús 

planificarem situacions funcionals i contextos d’ús de la llengua, en els quals és tan important 

saber intervenir com escoltar.  Intentarem crear espais de treball no amenaçadors on cada 

individu pugui intervenir i escoltar amb total llibertat. 

Totes les situacions d’ensenyament i aprenentatge tindran en compte així les converses en 

petit grup o en gran grup. 

2.1.4.2 Llengua escrita 

El català és la llengua d’aprenentatge de la lectoescriptura. Els nens i nenes es van 

familiaritzant amb la llengua escrita des de ben petits, a l’escola la llengua escrita està 

sempre relacionada amb l’oral per omplir-la de significat. El codi s’aprèn perquè es necessita 

per ser lector i escriptor, però mai anirà separat del contingut, del missatge que ens dóna 

aquell codi. L’aprenentatge del codi es fa a parvulari i a Cicle Inicial, però aprendre a llegir i 

escriure en situacions diferents és una feina que continua durant l’Educació Primària.  

S’han dissenyat diferents racons i espais de treball on es plantegen activitats de lectura i 

expressió escrita. A educació infantil els diferents espais i el racó de paraules i a educació 

primària les activitats d’aula i els espais. En aquests espais hi ha diferents propostes 

d’activitats. L’infant segueix les activitats seguint el seu propi ritme, es treballa doncs 

l’autonomia personal i es respecta el ritme evolutiu propi de cada nen/a.  

A més la llengua escrita és veritablement funcional i significativa en els  projectes de treball, 

per aquest motiu s’intenta utilitzar aquests espais per fer un treball sistemàtic de la llengua,  

reflexió i interiorització de normes i criteris sobre la part formal de la llengua. 
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2.1.4.3 La llengua en les diverses àrees 

L’equip docent aplica a les aules recursos metodològics (Espais, Projectes, Tallers) que 

estimulen l’expressió oral i escrita tant en les hores establertes de llengua catalana com en 

altres 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. 

En totes les àrees considerades no lingüístiques es té en compte el contingut que es treballa i 

la llengua que el vehicula. Per això es farà especial atenció a les converses, a l’estructuració 

oral dels continguts i a la seva comprensió i estructuració escrita, així com a l’ortografia que 

es vagi treballant.  

2.1.4.4 Continuïtat i coherència entre cicles i nivells  

Una bona coordinació entre els diferents mestres de l’escola és un aspecte a tenir molt en 

compte. Periòdicament ens reunim per cicle, entre cicles i per nivells per tal de fixar criteris 

comuns i marcar aspectes metodològics i organitzatius. Totes aquestes reunions es fixaran al 

Pla Anual del Centre a començament de curs i es portarà un control escrit dels acords presos, 

així com s’aniran elaborant i revisant els documents on es concreten aspectes metodològics i 

organitzatius. 

2.1.4.5 Atenció de la diversitat 

L’atenció a la diversitat és un dels principis que marquen i determinen el disseny metodològic 

de la nostra escola. Per tal d’atendre  la diversitat a l’aula i als diferents ritmes 

d’aprenentatge, l’escola ha decidit treballar:  

 Els espais de joc i de treball. Es desenvolupen en petits grups heterogenis de nens i 

nenes, ja que a partir de les diferències entre uns i uns altres es pot afavorir l’ajuda i 

els models que es donen entre ells. En aquest sentit, planifiquem activitats que 

possibilitin la diversificació i la flexibilitat que permet anar modificant el tipus i grau 

d’intervenció així com el nivell de suport del professor. Les activitats proposades 

permeten un tractament globalitzat i transversal de la llengua a totes les àrees.   

 El treball per projectes. La consideració del llenguatge com a eix transversal es fa 

palesa quan es refereix a la recerca i selecció d’informació.  

 La reducció de ràtios el major temps possible. D’aquesta manera podem interactuar 

més amb cada nen o nena i així poder ajustar més l’ajuda en funció de les necessitats 

i interessos individuals. 
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També cal considerar organitzacions d’aula que permetin als alumnes planificar i 

desenvolupar pel seu compte tasques, així com que es faciliti a diferents grups d’alumnes 

treballar en un mateix moment en tasques diferents.  

Cal destacar que tots els cursos i cicles de l’escola segueixen la mateixa línia metodològica. 

2.1.4.6 Avaluació del coneixement de la llengua 

S’elaboren instruments d’avaluació adaptats a cada curs i a la diversitat d’alumnes presents a 

cada aula. Les programacions d’aula es fan tenint en compte les Competències Bàsiques i 

adaptant els instruments d’avaluació a la realitat de l’aula. Actualment s’estan elaborant 

rúbriques per poder avaluar. Les proves de Competències Bàsiques ens serveixen per 

prendre decisions de futur que són consensuades per tots els membres del claustre.  

2.1.4.7 Materials didàctics 

Els materials didàctics emprats en les àrees impartides en llengua catalana seran en aquesta 

llengua, fent referència a línies d’actuació marcades per la metodologia d’escola: 

 Materials didàctics (elaborats per l’equip docent o comprats), jocs educatius  i llibres 

de consulta, necessaris als Espais i Projectes.     

 Llibres de lectura i de consulta al racó de biblioteca d’aula. 

2.2  La llengua castellana 

2.2.1 L’aprenentatge/ensenyament de la llengua castellana 

2.2.1.1 Introducció de la llengua castellana 

La llengua castellana s’introdueix al parvulari en l’hora del conte. En el Cicle inicial es 

continua reforçant de manera oral, en la lectura de contes per part de l’adult i s’inicia 

l’escriptura. També es contempla el diàleg entre el mestre/a i l’alumnat, ja que és una 

manera de poder contextualitzar l’aprenentatge de la llengua.  

El castellà continuarà en línia progressiva a la resta de cursos de primària implementant cada 

cop més l’ús escrit d’aquesta. A partir de cicle mitjà el referent en castellà és un 

mestre/mestra diferent del tutor/a, d’aquesta manera s’aconsegueix que en tots els àmbits 

educatius la comunicació amb aquest docent sigui en castellà de forma natural i espontània, 

procura que sigui un altre/a mestre diferent del tutor l’encarregat d’impartir l’àrea. 

http://www.xtec.cat/ceipguillemisarn/escola/docs/2/2_1.doc
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Una part del Projecte es farà en llengua castellana, integrant-la així dins del nostre 

plantejament metodològic. 

2.2.1.2 Llengua oral  

Es treballa sistemàticament la llengua oral i les diferents modalitats de textos orals i 

registres. És, també, punt de partida per a l’accés a la llengua escrita.  No ho podem 

considerar com un fet que ja té lloc espontàniament, sinó que necessitem un plantejament 

sistemàtic i una programació al llarg de tota la primària. Amb una intencionalitat directa en el 

tractament de la llengua oral, els adults oferirem un model correcte, planer i adaptat a cada 

edat del nen i de la nena. Es programen activitats relacionades amb textos orals com són els 

contes, el teatre, les titelles, les poesies, les cançons. A cada cicle i curs es planificaran 

activitats d’expressió oral adaptades a la realitat de cada grup: dramatitzacions, jocs, 

comentaris de llibres llegits en la biblioteca d’aula... Cal crear un ambient distès, espais on 

puguin expressar-se i així facilitar  la realització de produccions orals, ja que en aquest tipus 

de situacions els nens i les nenes es senten més còmodes. 

2.2.1.3 Llengua escrita  

Els nens i nenes es van familiaritzant amb la llengua escrita des de ben petits, a l’escola la 

llengua escrita està sempre relacionada amb l’oral per omplir-la de significat. El codi s’aprèn 

perquè es necessita per ser lector i escriptor, però mai anirà separat del contingut, del 

missatge que ens dóna aquell codi. L’aprenentatge del codi es fa a parvulari i a Cicle Inicial, 

però aprendre a llegir i escriure en situacions diferents és una feina que continua durant 

l’Educació Primària.  

S’han dissenyat diferents reptes de treball on es plantegen activitats de lectura i expressió 

escrita en els diferents espais d’aprenentatge. A l’educació primària la llengua escrita està 

present en les activitats d’aula i les propostes en cada espai. En aquests espais hi ha 

diferents propostes d’activitats en les diferents llengües de l’escola. L’alumne segueix les 

activitats seguint el seu propi ritme, es treballa doncs l’autonomia personal i es respecta el 

ritme evolutiu propi de cada nen/a.  

A més la llengua escrita és veritablement funcional i significativa en els  projectes de treball, 

per aquest motiu s’intenta utilitzar aquests moments per fer un treball sistemàtic de la 

llengua,  reflexió i interiorització de normes i criteris sobre la part formal de la llengua. 
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2.2.1.4 Castellà a les àrees no lingüístiques 

La llengua castellana està present en els Projectes d’Aula i en els Espais de Cicles Mitjà i 

Superior per tal d’adquirir competència comunicativa en diferents àrees i situacions 

d’aprenentatge. En totes les àrees considerades no lingüístiques es té en compte el contingut 

que es treballa i la llengua que el vehicula. Per això es farà especial atenció a les converses, 

a l’estructuració oral dels continguts i a la seva comprensió i estructuració escrita, així com a 

l’ortografia que es vagi treballant. S’utilitzaran diferents recursos, lectures, vídeos, jocs 

interactius... que estimulin l’expressió oral i escrita. 

2.2.1.5 Continuïtat i coherència entre cicles i nivells  

És necessari tenir en compte una bona coordinació entre els diferents mestres de l’escola. En 

la nostra planificació, ens reunim per cicle, entre cicles i per nivells per tal de fixar criteris 

comuns i marcar aspectes metodològics i organitzatius. Totes aquestes reunions es fixaran al 

Pla Anual del Centre a començament de curs i es portarà un control escrit dels acords presos, 

així com s’aniran elaborant i revisant els documents on es concreten aspectes metodològics i 

organitzatius. 

2.2.1.6 Avaluació del coneixement de la llengua 

Les programacions de l’àrea es fan tenint en compte les Competències Bàsiques i adaptant 

els instruments d’avaluació a la realitat de l’aula. Els  instruments d’avaluació s’adapten a 

cada curs i a la diversitat d’alumnes presents a cada aula. Actualment s’estan elaborant 

rúbriques per poder avaluar, autoavaluar-se i coavaluar. Les proves de Competències 

Bàsiques ens serveixen per prendre decisions de futur que són consensuades per tots els 

membres del claustre. 

2.2.1.7 Materials didàctics 

Els materials didàctics emprats en les àrees impartides en llengua castellana seran en 

aquesta llengua, fent referència a línies d’actuació marcades per la metodologia d’escola: 

 Materials didàctics (elaborats per l’equip docent o comprats), jocs educatius  i llibres 

de consulta, necessaris als Espais i Projectes.     

 Llibres de lectura i de consulta al racó de biblioteca d’aula. 

 



                                                Projecte Lingüístic de centre 

 

2.3 Llengua estrangera 

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

La llengua anglesa és la llengua estrangera que s’imparteix al centre des de l’Educació 

Infantil fins a l’últim curs del Cicle Superior. En els primers cursos es duu a terme una 

introducció progressiva de la nova llengua principalment en l’àmbit oral amb recursos molt 

visuals i interactius, utilitzant per exemple la pissarra digital. D’aquesta manera es planteja 

assolir dos objectius principals, per una banda que els nens i nenes tinguin una primera 

presa de contacte amb una llengua diferent amb l’ajuda d’una mestra que sempre parla en 

anglès amb alumnes, mestres i famílies i, per una altra banda, motivar-los en l’aprenentatge 

de la llengua des de la infància.   

Per tal de donar quotidianitat i contextualització real a l’ús d’aquesta llengua, l’escola realitza 

en anglès a Educació Infantil, els espais de l’Àrea Visual i Plàstica, una sessió de 

Psicomotricitat i l’hora del conte. Pel que fa a Educació Primària, les àrees d’Educació Física i 

Visual i Plàstica, un Taller de Ciències per trimestre i diverses activitats en tots els Espais de 

Cicles Mitjà i Superior. 

2.3.1.1 Desplegament del currículum 

Seguint sempre el currículum, els mestres de llengua estrangera realitzen les seves pròpies 

activitats, dividides en diferents blocs temàtics, que van ampliant-se al llarg dels cursos. La 

motivació dels alumnes és essencial per nosaltres, així com la participació activa en 

l’aprenentatge els especialistes. Dissenyem activitats que siguin dinàmiques, interactives i 

que contemplin un procés cíclic i acumulatiu. Els objectius són força oberts, d’aquesta 

manera  tothom aconsegueix arribar-hi segons les seves capacitats.  Cal afegir, que alguns 

continguts curriculars es treballen de manera integrada en els projectes d’aula, com 

s’especifica en el següent apartat, per tal d’aprofitar la motivació extra que els aporta 

aquesta àrea. 

 

2.3.1.2 Metodologia 

En el nostre dia a dia, la llengua anglesa s’intenta integrar en tots els moments de la vida 

escolar, independentment si formen part d'una àrea determinada o no, partint de la base que 

tenim la sort que la llengua és quelcom que es pot trobar en qualsevol lloc. Les sessions de 

llengua anglesa poden ser en gran grup o en grup reduït (desdoblaments). Normalment, 
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aquests espais s’aprofiten per fer activitats orals sense deixar de banda la naturalitat de les 

situacions i el seu jo protagonista, és a dir, desenvolupar la seva competència comunicativa. 

Cal dir, però, que l’objectiu que s’intenta aconseguir no és pas fer alumnes gairebé nadius de 

la llengua estrangera, sinó un ús comunicatiu de la llengua. Considerem que la pròpia llengua 

materna és la que ajuda a desenvolupar una segona llengua, ja que a partir del 

funcionament de la mateixa llengua es pot reflexionar sobre les diferències i semblances amb 

la que s’està adquirint o a l’inrevés, enriquint així ambdues i reforçant aquesta competència 

plurilingüe. 

En definitiva, l’objectiu és generar multitud de situacions i ocasions per a l’ús de la llengua, 

donant a la vegada moltes eines i recursos per a la utilització d’aquesta. Per a poder 

aconseguir aquests objectius i formar persones competents en una llengua estrangera és 

indispensable i fonamental que a l’aula hi hagi establert un clima de confiança, de bon humor 

i d’actituds positives. Això es pot aconseguir a partir de l’ús del joc, la música i els contes 

perquè  aquestes eines fomenten la participació dels nens, i alhora justifiquen l’ús d’aquesta 

llengua.  

Hi ha una sèrie de principis que fan d’eix central de la nostra metodologia en aquesta àrea: 

 

 Ús de recursos motivadors pels nostres alumnes.  

 Ús de les TIC  com a eina dins l’aula per tal de normalitzar-la i fer els alumnes més 

autònoms en el seu propi aprenentatge. 

 Disseny d’activitats que siguin dinàmiques, interactives, i que contemplin un procés 

cíclic i acumulatiu. Aquestes, a més a més, tindran un caràcter força comunicatiu i 

pràctic. 

 Procurar utilitzar material real en els primers cursos, donant així autenticitat a les 

situacions comunicatives. 

 Donar activitats graduades per a tothom. 

 Obra de teatre en anglès per part d’una companyia externa. 

 

Així doncs, volem aconseguir alumnes competents comunicativament, per una banda, i 

alumnes competents en el plurilingüisme i la interculturalitat, per una altra. Aquestes 

competències són comuns en totes les àrees de llengües, per tant totes han de vetllar pel 

seu assoliment en l’Educació Primària. 
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2.3.1.3 Materials didàctics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera  

En l’àrea de llengua anglesa no s’utilitza cap material imprès per les editorials (llibres, 

fitxes...). El mestre/a elabora el seu propi material per les diferents unitats temàtiques, així 

com jocs i material complementari. També farà ús d’alguns materials que estan en el mercat 

(vídeos, CD, cd roms) ja que són claus per l’aprenentatge d’aquesta llengua.  

Cal destacar que en l’aula també es trobarà d’altre material fixe (visual) que servirà com a 

eina de referència visual pels alumnes, ja que en els primer nivells és molt necessari per 

l’oralitat de les sessions. 

2.3.1.4 Recursos tecnològics per a l’aprenentatge de la llengua 

estrangera 

El centre assegura la presència de recursos TIC dins l’aula de llengua anglesa. Així doncs, els 

nens tenen contacte amb Internet per tal d’aprofitar el que aquesta ens ofereix, en un 

principi aquest contacte és molt guiat, donant independència gradual en els anys posteriors. 

Pel que fa als recursos audiovisuals l’escola té disponibilitat de canons i pissarres digitals que 

sovint s’utilitzen per projectar vídeos, jocs interactius o videoconferències.  

2.3.1.5 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 habitual en les interaccions (formals, informals).  

2.3.2 Estratègies d’ampliació de l’oferta de llengües estrangeres 

2.3.2.1 Avançament de l’aprenentatge de la llengua estrangera 

Els nens i nenes aprendran anglès a partir de centres d’interès, molt propers a ells, ja que 

aprenen molt millor i els resulta molt més interessant aprendre coses d’allò que els resulta 

proper diàriament ( casa, roba, temps...). Un dels objectius principals de l’avançament és 

que els alumnes rebin el major "input" possible en llengua anglesa, per això el primer 

contacte que tenen amb la nova llengua es realitzarà a nivell oral utilitzant diferents recursos 

com a suport (cançons, danses, contes...).  
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2.3.2.2 Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera 

A l’Escola, l’Educació Física es realitza en llengua anglesa, i normalment en 

dues sessions setmanals per grup. En aquestes sessions el mestre empra l’anglès com a 

llengua vehicular. Els alumnes es dirigeixen en la mesura del possible, en anglès amb el 

mestre. Per tal de reforçar l’input que els alumnes reben, el gimnàs compta amb diferents 

suports visuals com fotografies i dibuixos. Cal dir que els especialistes d’educació física no 

deixen en cap moment de banda els continguts específics de la seva àrea sinó que adapten la 

seva manera de fer les sessions per tal d'introduir la llengua anglesa. Així doncs, en 

programar les sessions d’educació física cal tenir en compte les activitats i els objectius 

propis de l’àrea, però també els elements lèxics que es treballaran i les estructures 

lingüístiques necessàries dins la rutina diària de classe. 

Les sessions i els Espais d’art de l’escola també es realitzen en llengua anglesa (P-3 a 6è) 

introduint, així, a l’alumnat en el vocabulari específic d’aquesta àrea en anglès. De la mateixa 

manera, s’han planificat Tallers de Ciències en aquesta llengua i activitats per als Espais de 

Cicle Mitjà i Cicle Superior.  

Els especialistes d’anglès es coordinen setmanalment per tal d’establir criteris comuns en 

relació a la llengua i el tema a treballar i també per a l'organització i desenvolupament de la 

jornada de l’English day. 

Un dels objectius de l’ús de la llengua anglesa en d’altres àrees (amb un enfocament 

clarament AICLE de la llengua) és fomentar la idea que la llengua estrangera pot ser llengua 

de comunicació i de transmissió de coneixements, com succeeix amb les altres dues amb les 

que conviuen. 

2.3.3 Projectes i programes plurilingües 

L’Escola va estar seleccionada per formar part del Grup d’Experimentació per al 

Plurilingüisme (GEP) pels cursos 2014-15 i 2015-16, amb l’objectiu de millorar la 

competència plurilingüe dels nostres alumnes. Aquest Projecte va implicar: 

- La creació d’una comissió impulsora formada per un membre de l’equip directiu i 

docents de llengües i de les matèries “no lingüístiques” implicades. 

- Compromís per escrit d’implicació i formació per als dos cursos. 

- Transferència de la formació rebuda a la resta del Claustre de l’escola. 

- Realització d’una diagnosi, definició d’objectius i actuacions i la seva avaluació.  

Dins de les actuacions previstes, a més a més de les àrees no lingüístiques esmentades en el 

punt anterior, cal incloure el teatre, contes, conferències... en llengua anglesa juntament 

amb la creació d’un apartat en anglès al Blog de l’Escola “English Corner”. De la mateixa 
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manera, es vetllarà per la presència de la llengua anglesa, oral i escrita, en els diferents 

esdeveniments de l’escola i s’ampliarà la quantitat de llibres en aquesta llengua a la 

biblioteca i a la biblioteca d’aula. 

 

L’English Day. Consisteix en treballar un tema relacionat amb la llengua anglesa a nivell 

lingüístic i cultural des de diferents àrees, tenint com a eix vertebrador l’àrea d’anglès.  

Un altre aspecte a considerar en aquest dia és el treball en xarxa de la comunitat educativa i 

entorn (institut, famílies...) 

Des de la coordinació d’anglès, es tria un tema, tenint en compte que aquest pugui ser 

treballat en llengua anglesa però també en altres llengües de l’Escola per tal que tothom 

pugui implicar-se al màxim. La jornada de l’English Day no és més que la cloenda de tot 

aquest treball . 

En relació a llengües complementàries procedents de la nova immigració, el centre no té 

prevista la realització de classes de llengua d’origen en horari escolar ni extraescolar. 

2.4 Plurilingüisme al centre educatiu 

2.4.1 Convivència de les diferents llengües per a un projecte plurilingüe 

2.4.1.1 Informació multimèdia  

L’escola va elaborant progressivament una programació d’activitats que té present la 

utilització dels recursos TIC a l’aula. Tota la producció audiovisual del centre es fa en llengua 

catalana, tret d’aquelles produccions que es fan en àmbits específics de llengua castellana o 

llengua anglesa. El programari educatiu que s’utilitza en el centre és, majoritàriament, en 

llengua catalana, , tot i que es poden utilitzar programes educatius en altres llengües 

conegudes per l’alumne. La recerca d’informació a Internet per l’elaboració dels projectes es 

fa majoritàriament en llengua catalana, tot i que també es fa en les altres llengües presents 

en el dia a dia de l’escola (castellà, anglès).  

2.4.1.2 Usos lingüístics  

L’escola treballarà explícitament els usos lingüístics de l’alumnat, ja que la dimensió 

plurilingüe i intercultural del currículum planteja continguts relacionats amb els usos socials 

en un context multilingüe com és el de Catalunya. A part del professorat de llengua, s’hi sent 

implicat tot l’equip docent. 
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2.4.1.3 Diversitat lingüística del centre i de la societat en el currículum 

L’escola és el primer lloc de trobada de cultures després de la família. Si l’escola està oberta 

a diferents cultures i llengües i si les famílies estan d’acord amb aquest projecte, facilitarem 

l’obertura dels nens i nenes cap a altres llengües i cultures. 

L’equip docent vol incorporar aquest projecte des d’un enfocament global, on els principals 

protagonistes sigui el nostre alumnat, nens i nenes que no s’han de limitar a rebre informació 

del nostre entorn, sinó que han d’esdevenir subjectes actius, que mitjançant la tasca diària 

en la pròpia vida de l’escola vagin adoptant una actitud en la seva vida personal i assoleixin 

uns valors i uns coneixements que els permetin ser ciutadans respectuosos i vinculats a 

l’entorn.  

2.4.1.4 Les llengües d’origen de cadascú. 

Les diferències i la diversitat enriqueixen, si s’accepten, com quelcom positiu. Les similituds 

uneixen i les diferències també, perquè fan créixer l’interès dels uns cap als altres; i aquest 

interès farà que negociem espais, significats i que construïm coneixements, emocions i llocs 

comuns.  

Creiem en la riquesa cultural de totes les llengües perquè cada llengua porta implícita la seva 

cultura, la dels seus avantpassats, la seva manera de veure el món. A partir del coneixement 

de la llengua d’origen es faran lligams amb les nostres tradicions, amb la nostra cultura i 

amb la nostra llengua.  

2.4.1.5 Actituds lingüístiques 

A partir d’un treball globalitzat potenciem en el nostre alumnat el coneixement de la seva 

realitat immediata i del seu entorn, creant hàbits de ciutadania i respecte. El nostre treball no 

és solament conceptual, sinó que ha de crear hàbits per tal que tot el que es treballi a 

l’escola tingui una continuïtat fora d'ella i pugui ser també transmès a les persones del seu 

entorn immediat. Creiem que el coneixement de la realitat immediata i de la seva pròpia 

realitat són bàsics per aconseguir una bona acceptació d’un mateix i crear els hàbits 

anomenats anteriorment. 

Totes aquestes activitats s’inclouen en el nostre Pla Anual i són treballades per tot l’alumnat i 

el professorat del Centre de manera diària en les diferents àrees i situacions escolars. És un 

projecte comú en el que es senten implicats tots els membres de la nostra comunitat 

educativa. 
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3 CONCRECIÓ OPERATIVA DEL PROJECTE 

3.1 Criteris generals per a les adequacions del procés 

d’ensenyament/aprenentatge de les llengües 

Les llengües, els diferents llenguatges, són instruments de vital importància en la vida 

individual i social dels éssers humans, perquè fan de mitjancers entre les persones i entre 

elles i el seu entorn.  

La llengua ha de ser viscuda pels seus parlants. La utilitzen mentre actuen, observen, 

experimenten, expressen... A l’escola això significa ensenyar i aprendre a conèixer, a fer i a 

ser amb l’ús reflexiu de la llengua. Les llengües s’aprenen en contextos educatius i en 

situacions d’ensenyament i d’aprenentatge pròpies de les àrees curriculars. En aquestes 

situacions s’aprenen coneixements específics de les diferents àrees a l’hora que s’aprèn a 

conversar, a relatar, a raonar a defensar les seves opinions, s’aprèn a utilitzar la llengua amb 

propietat. Considerem el llenguatge com a un instrument central en l’aprenentatge dins de 

totes i cadascuna de les àrees curriculars, podem dir doncs, que a mida que anem ensenyant 

i que van aprenent els diferents continguts, propis de cada àrea, anem ensenyant i van 

aprenent llengua. L’aprenentatge de la llengua és així un compromís de tot l’equip docent de 

l’escola. 

 

La llengua oral és la primera forma verbal que utilitzem els/les mestres i els/les nens/es a 

l’escola per descriure, explicar, argumentar, justificar les distintes situacions, fets, 

processos… La trobem en la base de totes i cadascuna de les situacions educatives que vivim 

a l’escola. Aquesta llengua oral és un element important a l’hora de planificar i programar les 

llengües a l’escola, a més cal tenir present que és el punt de partida imprescindible per a 

l’accés a la llengua escrita. 

Tenim present no dissociar l’activitat lectura i escriptura de l’activitat oral ni de la resta 

d’activitats escolars, aquesta es treballa en el repertori  vital expressiu i comunicatiu de 

l’alumne. 

 

S’utilitzen diferents tipus de textos (orals i escrits). La reflexió i la interiorització de normes i 

criteris de la part formal de la llengua es fa partint de textos i contextos significatius per als 

alumnes. 
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Es procura evitar la repetició de continguts. Les adquisicions que l’alumne ha fet a partir dels 

ensenyaments/aprenentatges en llengua catalana es van transferint a les altres llengües.  

 

La sistematització de la llengua castellana es comença a Cicle Inicial, a nivell oral primer i 

progressivament introduïm la lectura i escriptura. Cal tenir present primer el grau de 

competència comunicativa dels alumnes en llengua catalana, els hàbits d’ús d’aquesta i el 

domini dels mecanismes de la lectura i escriptura i anar introduint  progressivament a 

l’alumne a l’escriptura de les altres llengües.  

  

L’aprenentatge de la llengua estrangera es basa en l’ús comunicatiu i funcional.  Es presenta 

sempre dins d’un context que obeeixi els interessos i necessitats dels nens i nenes i parteixi 

dels seus coneixements previs.  

3.2 Criteris metodològics de l’Escola Parc de l’Aigua 

El desenvolupament del projecte lingüístic de l’escola està íntimament relacionat amb la 

metodologia que li dóna raó de ser. La manera d’entendre el que és ensenyar i aprendre està 

vinculada als continguts fonamentals d’aprenentatge. Destaquem alguns criteris a tenir en 

compte de la nostra metodologia de treball: 

 La presència de la llengua en totes les activitats d’aprenentatge, en la mida que és la 

llengua el vehicle d’interacció entre els alumnes i el mestre i entre ells mateixos. 

Resulta indispensable que els nens i nenes disposin d’espais en els quals ells puguin 

prendre la paraula mentre aprenen. Espais no amenaçadors on puguin ser escoltats i 

escoltar els altres. Espais de diàleg que com ja s’ha comentat anteriorment poden 

tenir diferents formes segons l’edat dels nens i les nenes. 

 Importància i consideració de nens i nenes com a persones, l’autoestima i 

l’autoconcepte. El plantejament de les activitats d’ensenyament i aprenentatge, la 

gestió de l’aula ha d’anar d’acord amb les possibilitats i capacitats dels nens i les 

nenes per tal que ells puguin sentir-se capaços d’abordar-les amb èxit. Partir dels 

interessos dels nens i nenes i crear un ambient acollidor són aspectes necessaris per 

afavorir l’aprenentatge. 
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 La manipulació i l’experimentació dels nens i nenes amb distints materials i objectes, 

ja siguin d’ús comú o més didàctics, és fonamental per tal que ells puguin anar 

construint les seves pròpies representacions al voltant dels conceptes, processos. Si 

aquesta manipulació va acompanyada de la representació verbal que fan els nens 

mentre l’estan desenvolupant, es converteix en un gran potencial d’aprenentatge, 

perquè propicia la discussió i la comparació que d’una mateixa experiència poden 

desenvolupar diferents nens i nenes.   

 Els espais de joc i de treball.  Els nens i les nenes realitzen distintes activitats 

relacionades amb les diferents àrees curriculars de forma simultània a la classe. Les 

activitats proposades es resolen gràcies a la col·laboració de petits grups de treball; 

els nens i les nenes s’ajuden i reforcen per a poder solucionar amb èxit les feines que 

tenen encomanades. Hi ha un pla de treball que inclou totes les activitats possibles a 

realitzar durant un determinat període de temps, una quinzena, un mes… Els nens i 

nenes coneixen aquest pla per avançada, així com totes les activitats concretes a 

desenvolupar. El mestre  presenta el pla i el modelitza amb l’ajuda dels nens i nenes. 

Aquest pla està íntimament relacionat amb el desenvolupament de la programació de 

l’aula i dels projectes de treball.  

 Els Projectes de treball comencen amb una primera conversa en la qual tots poden 

aportar tot allò que saben o que volen saber, les activitats de desenvolupament dels 

projectes de treball també es desenvolupen sovint a través de les converses d’aula i 

també les converses de cloenda, conclusions o recapitulació. La recerca d’informació 

relacionada amb el desenvolupament d’un determinat tema o projecte es converteix 

en un objecte de treball i d’estudi i al mateix temps en un aspecte metodològic en el 

procés d’ensenyament i d’aprenentatge. L’anàlisi de la informació s’incorpora en el 

desenvolupament dels projectes de treball des dels primers nivells d’Educació Infantil. 

La consideració del llenguatge com a eix transversal es fa palesa quan es refereix a la 

recerca i selecció d’informació. La lectura, la comprensió del text escrit relacionats la 

major part de les vegades amb temes d’estudi del Coneixement del Medi és primordial 

per poder desenvolupar les tasques. L’oportunitat de comunicar els aprenentatges i 

els projectes que han realitzat a d’altres nens i nenes es converteix, per una part, en 

un potent element motivador de l’aprenentatge i, per altra, aquesta comunicació 

també porta a expressar i representar amb major claredat els aprenentatges 

realitzats.  
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 L’ús de les TIC representa una font d’informació per als nens i nenes i l’han 

d’aprendre a gestionar per tal de generar coneixement. Alhora són una potent eina de 

comunicació que permet l’acostament a l’escola de realitats que abans eren llunyanes. 
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3.3 Planificació de les llengües a l’Escola Parc de l’Aigua 
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3.4 Organització de la programació curricular 

3.4.1 Coordinació cicles i nivells  

Es fan coordinacions setmanals de cicle i de nivell. En l’horari de permanència al centre hi ha 

una hora i mitja assignada a cicle i una hora a nivell.  

3.4.2 Estructures lingüístiques comunes  

Les estructures comunes es donaran en la llengua catalana, fent referència a les semblances 

i diferències entre català i castellà.  El nombre d’hores de l’assignatura de català, queda 

incrementat ja que inclou contemplar les estructures comunes. 

En aquest sentit, els mestres hauran de tenir cura de no repetir continguts en català i 

castellà ni anglès i per tant, caldrà establir una bona coordinació entre ells, així com tenir-ho 

present  a l’hora de fer les programacions. Cada llengua haurà  d’anar en consonància amb 

els continguts de les altres llengües. 

3.4.3 Biblioteca escolar 

La biblioteca escolar funciona dins l’horari lectiu amb la possibilitat d’anar-hi durant el temps 

d’esbarjo dels alumnes per tal de fer ús del servei de préstec.  

Els alumnes d’Educació Infantil utilitzen la biblioteca un cop per setmana per tal de fomentar 

l’hàbit de lectura. Els alumnes d’Educació Primària, en canvi, fan ús dels llibres de la 

biblioteca quan inicien els Projectes d’Aula i, a més a més, els nens/nenes de 6è acudeixen a 

aquest espai per a l’Amic de llegir. Aquest any hem incorporat la Tarda del Conte els 

divendres, activitat per dinamitzar l’ús de la biblioteca amb la col·laboració de les famílies. 

Per altra banda, també està en funcionament la biblioteca d’aula adaptada a cada cicle i 

nivell on es fomentarà el gust per la lectura i la realització d’activitats complementàries a la 

lectura. 

Tenim un fons bibliogràfic a disposició de l’alumnat en les tres llengües presents al nostre 

centre. 

3.4.4 Accés i ús de la informació  

La metodologia emprada en l’escola (Espais, Projectes, Tallers) ens porta a planificar 

activitats dissenyades per afavorir l’adquisició d’habilitats i destreses que permetin a 

l’alumnat transformar la informació en coneixement personal: reconèixer la necessitat 

d’informació, com avaluar-la, com usar-la de forma efectiva,... La llengua utilitzada 
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normalment és el català tot i que també es tenen en compte les altres llengües del 

currículum: castellà i anglès. Els alumnes tenen accés a diferents fonts d’informació 

facilitades per: les famílies, l’escola... L’ús d’eines TIC per a la cerca d’informació és un 

treball diari habitual a l’escola que cal mantenir i adaptar a cada cicle i nivell. 

3.4.5 Pla de lectura de centre  

El centre està portant a terme el seu Pla lector, atenent la diversitat sociolingüística. 

 

Actualment tenim diferents línies paral·leles de treball: 

- Els racó de biblioteca a totes les aules. S’ofereix diferents tipus de llibres: 

contes, informació, revistes, diaris...  Hi ha un ventall d’activitats depenent del 

nivell sobre els llibres de la biblioteca. 

- Hora de lectura diària. Els nens i nenes de primària llegeixen diàriament 30’ 

d’un llibre, revista o diari. (català, castellà, anglès). 

- Préstec de llibres de la biblioteca escolar per poder fer la lectura a casa o a 

l’hora de lectura.  

- Préstec setmanal de llibres de lectura. Aquesta activitat s’inicia a P-5 i 

continua a cicle inicial. Els divendres, cada nen i nena tria un llibre per llegir a 

casa amb la família. En retornar-lo la setmana següent ha de valorar-lo i 

recomanar-lo o no als companys i companyes, sempre argumentant-ho. Els 

llibres són en llengua catalana, castellana i anglesa.  

- L’amic de llegir: Aquesta activitat està pensada per fomentar l’hàbit i 

l’aprenentatge de la lectura i millorar el procés lector, donant responsabilitat a 

ambdues parts i establint un compromís seriós de col·laboració i d’ajuda, tot 

creant uns bons lligams afectius. Per tal de dinamitzar tot aquest procés, els 

tutors i tutores organitzen les parelles d’alumnes segons el nivell lector. Els 

alumnes de 5è ajuden als alumnes de 1r a llegir tots els dijous, i els divendres 

els de 6è als alumnes de P5. 

- Lectura grupal d’un llibre en llengua catalana i un de llengua castellana 

anualment 
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4 RECURSOS I ACCIONS COMPLEMENTARIS 

4.1 Els recursos complementaris. 

4.1.1 Acollida d’alumnat nouvingut. 

La nostra escola no disposa actualment d’aula d'acollida. En el cas de la inscripció al centre 

d’alumnes de nova incorporació al sistema educatiu català que desconeixen les llengües 

oficials de Catalunya, es reunirà la Comissió d’atenció a la Diversitat integrada pel Cap d' 

Estudis, el coordinador LIC, els coordinadors d'EI i Primària i altre professorat que la comissió 

consideri convenient en cada moment, inclosos els tutors, quan s’escaigui, i el o la 

professional de l'EAP que intervé en el centre, per tal d’aplicar un programa d’immersió 

lingüística a aquests alumnes en concret. Aquesta Comissió haurà de determinar els criteris 

per a l’atenció a la diversitat de necessitats educatives dels alumnes i les alumnes, els 

procediments que s’empraran per determinar aquestes necessitats educatives i per formular 

les adaptacions que correspongui, així com els trets bàsics de les formes organitzatives i dels 

criteris metodològics que es considerin més idonis per a atendre la diversitat de l’alumnat. 

S’hi dedicaran els recursos humans disponibles (reforços, desdoblaments, ...) i es 

programaran uns continguts amb l’objectiu de l’aprenentatge específic de la llengua catalana 

com a llengua vehicular i d’integració social i una metodologia partint de la vivència i la 

manipulació per tal que sigui un aprenentatge significatiu a fi d’anar introduint aquest  

alumnat  en el coneixement de la nostra llengua i la nostra cultura. De la mateixa manera, 

s’iniciarà l’ensenyament de la llengua castellana tenint present els paral·lelismes i punts en 

contacte entre aquesta i la llengua catalana. 

4.1.2 Mediació lingüística (traducció i facilitació) 

Excepcionalment, i durant el període d'acollida al centre, i sempre que sigui possible, es 

buscaran traductors (que acostumen a ser altres famílies del centre) per poder contactar 

amb aquestes famílies nouvingudes i informar-les dels comunicats i les informacions. 

4.1.3 Auxiliar de conversa 

L’escola es troba a la plataforma Erasmus Intern a través de la qual participa en un programa 

d’auxiliars de conversa provinents d’altres països d’Europa i amb un elevat nivell d’anglès. 
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Pensem que així es genera una necessitat real per incentivar als alumnes a la vegada que 

tots, alumnes i mestres, tenim un referent. 

L’escola vetllarà per la seva acollida i integració al centre i al seu entorn, tot designant una 

persona responsable de tutoritzar les seves activitats a l’escola i les seves funcions. Se li 

assignarà un horari adequat que inclogui reunions periòdiques de coordinació amb el tutor 

per planificar les activitats amb l’alumnat. 

4.2 Les accions complementàries. 

4.2.1 Pla educatiu d’entorn. 

L’escola forma part del Pla educatiu d’entorn del districte 6 Bordeta-Magraners i 

concretament del Projecte d’Hàbits Saludables, amb els següents objectius: 

- Contribuir a incrementar l’èxit acadèmic. 

- Potenciar la participació en activitats i espais de convivència de l’entorn 

escolar. 

- Millorar la presència i l’ús social de la llengua catalana com a llengua 

compartida i de cohesió, en un marc de respecte i valoració de la diversitat 

lingüística. 

4.2.2 Dimensió internacional del centre educatiu. 

La nostra tasca actual i prioritària és fer escola per després poder-la compartir. Amb el 

Programa Erasmus Intern volem potenciar la dimensió internacional del centre, a més, 

l’escola ha participat en el projecte internacional Out of Eden Learn i no descartem en el futur 

participar en altres projectes d’aquest caire. 

4.2.3 Mobilitats, col·laboracions i intercanvis amb altres centres. 

Els intercanvis epistolars, telemàtics i presencials, la col·laboració entre centres i les estades 

o colònies lingüístiques creen dinàmiques encaminades a millorar la competència lingüística 

de l’alumnat, a viure necessitats de comunicació, a generar bones pràctiques, a facilitar la 

interrelació sociocultural i a afavorir el coneixement de la riquesa històrica, artística, 

lingüística i cultural d'altres indrets. Contemplem la realització d’aquestes experiències en les 

nostres programacions dels diferents cicles de Primària. La col·laboració dels alumnes de 

l’Institut Maria Rúbies en la celebració de l’English Day, així com la realització d’obres de 

teatre per part seva a la nostra escola en són un exemple. 
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5 LA COMUNICACIÓ INTERNA I LA RELACIÓ AMB 

L’ENTORN. 

5.1 Llengua del centre 

Tota la documentació externa i interna del centre es fa en català que és la llengua d’ús de 

tots els membres del claustre, de la resta del personal no-docent del centre. 

5.2 Documents de centre 

Tota la documentació acadèmica i de gestió escolar serà en llengua catalana. Al centre es 

farà una revisió periòdica d’aquesta documentació la qual estarà a l’abast de la resta de la 

comunitat educativa. 

5.3 Ús no sexista del llenguatge 

En tots els documents del centre, es tenen en compte els criteris d’utilització d’un llenguatge 

no sexista ni androcèntric. Es vetllarà des de l’equip directiu que la documentació que es 

trameti a les famílies des de l’escola (circulars periòdiques, fulls de sortides i autoritzacions i 

altres informacions) tingui un redactat no sexista. Es nomenarà un membre del Consell 

Escolar com a encarregat d’impulsar mesures educatives que fomentin la igualtat real i 

efectiva entre homes i dones. Quan detecti presència d’un llenguatge sexista o actituds 

sexistes per part dels alumnes i/o mestres ho farà saber als implicats i es duran a terme 

mesures per corregir aquestes actituds. 

5.4 Comunicació externa 

L’escola emprarà el català en les seves comunicacions internes (actes, comunicats a les 

famílies, informes...) i en la relació amb el Departament, l'Ajuntament i altres institucions i 

empreses amb les quals contacta. També utilitzarà la llengua catalana en les comunicacions i 

les notificacions adreçades a persones físiques i jurídiques residents en l’àmbit lingüística 

català. Si ho demanen rebre en castellà, es farà en format bilingüe català/castellà. 

Excepcionalment, i durant el període d'acollida al centre, i sempre que sigui possible, es 
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buscaran traductors (que acostumen a ser altres famílies del centre) per poder contactar 

amb aquestes famílies i informar-les dels comunicats i les informacions.  

5.5 Llengua de relació amb famílies 

Tots els professionals del centre s’adreçaran en català a les famílies de tot l’alumnat excepte 

el perfil estructural d’Educació Infantil que ho farà en llengua anglesa. Les entrevistes de 

tutories i el redactat d’aquestes entrevistes serà en català. Les circulars i informes a les 

famílies seran també en llengua catalana. 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 la normalització i extensió del seu ús. 

5.6 Serveis d’educació no formal 

S’informarà cada inici de curs als monitors/es de les activitats extraescolars, als/les del 

menjador, als/les d’horari matiner (únics serveis que disposa el centre) que la comunicació 

entre els adults i els infants i entre els mateixos infants cal vetllar perquè sigui en català. Hi 

haurà, doncs, una coordinació entre el centre i les persones que duen a terme aquests 

serveis. 

5.6.1 Activitats extraescolars  

S’establiran mecanismes de coordinació entre els responsables d’aquestes activitats i el 

centre educatiu. El responsable d’aquesta coordinació serà un membre de l’equip directiu o la 

persona en qui delegui. Aquest/a vetllarà que en l’organització i la realització de les activitats 

extra-escolars se segueixin els mateixos criteris que s’han establert en aquest Projecte 

Lingüístic. Els responsables d’aquestes activitats s’adreçaran sempre en català a l’alumnat 

vetllant també per tal que la comunicació entre els iguals sigui també en català.  

5.6.2 Contractació d’activitats extraescolars a les empreses 

Totes les empreses amb les que contacta el centre utilitzen el català, tant les empreses que 

ofereixen activitats extraescolars com les cases de colònies, empreses d’autocars, 

organitzacions d’excursions i tallers... Es vetllarà per continuar amb aquesta línia. 

http://www.xtec.cat/ceipguillemisarn/escola/docs/ProjecteLIC.htm#Activitats_extraescolars
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5.7 Projecció del centre 

5.7.1 Pàgina web del centre 

Actualment el centre compta amb pàgina web actualitzada on apareixen diverses 

informacions d’interès sobre el centre (Trets d’identitat, metodologia...). Aquesta informació 

serà permanent mentre que també hi pot haver l’opció de descarregar documents de centre 

necessària per les famílies (Autoritzacions, circulars...). El web estarà escrit en llengua 

catalana tot i que s’hi poden trobar escrits en les altres llengües del currículum com, per 

exemple, a l’”English Corner”. 

5.7.2 Xarxes de comunitats virtuals  

El centre disposa d’un bloc de centre on es pengen periòdicament totes aquelles activitats 

que es duen a terme a l’Escola, principalment mitjançant vídeos i fotos dels i les alumnes. 

Així doncs, les famílies tenen l’oportunitat de poder fer comentaris del que van veient, 

s’estableix així una altra via de feedback entre claustre i famílies. Dins d’aquest blog s’ha 

creat un apartat per la llengua anglesa, l’English corner. 

http://www.xtec.cat/ceipguillemisarn/escola/docs/ProjecteLIC.htm#Pàgina_web
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6 DIFUSIÓ DEL PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE 

6.1 Formulació 

La directora junt amb la comissió pedagògica i la coordinadora LIC, formularan la proposta 

inicial del projecte lingüístic de centre al claustre. Aquest podrà fer les propostes i 

adaptacions corresponents, dels aspectes que cregui oportuns. 

6.2 Aprovació 

S’aprovarà la proposta del Projecte Lingüístic de Centre en Claustre, prèvia consulta al 

Consell Escolar de centre. 

 

 

 


