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0. INTRODUCCIÓ 

 

El PLC forma part del Projecte Educatiu i recull tots els aspectes referents 

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

àmbits de l’escola. És un instrument que vincula famílies, alumnat, 

professorat i personal no docent del centre respecte a l’objectiu comú de 

fer efectiu l’aprenentatge de les diferents llengües. 

Les actuacions que es derivaran d’aquest nou Projecte Lingüístic es 

concretaran en el Pla Anual de cada nou curs escolar i s’avaluaran a la 

Memòria anual. 

La direcció del centre donarà a conèixer aquest document a tota la 

comunitat educativa. 

 

 

JUSTIFICACIÓ DE LA REVISIÓ DEL PLC 

 

L’anterior Projecte Lingüístic, aprovat durant el curs 04–05, és objecte de 

revisió per tal d’adequar-lo a l’actual context sociolingüístic del nostre 

centre i a la normativa vigent ( Decret 142/2007, de 26 de juny). 

 

     Per què un nou projecte lingüístic? 
 
 Perquè la composició de l’alumnat de l’escola i de les seves famílies va 

canviant. 
 
 Perquè les exigències lingüístiques de la nostra societat –en el nou marc 

europeu– són cada cop més altes. 
 




  

 

 

 Perquè hem de fer reflexionar a l’alumnat sobre la importància de saber 
llengües, quantes més millor. 

 
 Perquè la llengua és un dels principals  vehicles de socialització i 

d’interacció entre les persones, i per tant, afavoreix una bona 
convivència.  

 
 Perquè és necessari replantejar-se el paper de la llengua oral i incentivar 

activitats d’ús de la llengua si volem que el seu ensenyament sigui 
realment significatiu, doncs entenen que les llengües s’aprenen en 
contextos reals d’ús a través de la interacció significativa amb altres 
parlants. 

 
 Perquè l’aprenentatge de la llengua es fa des de les diferents àrees del 

currículum, ja que totes són responsables del desenvolupament de la 
competència comunicativa lingüística i audiovisual.  

 
 Perquè les estructures lingüístiques comunes es treballaran en una sola 

llengua però hem de contemplar que hi hagi contextos de pràctica i ús en 
totes les llengües,  per tal que es facin els processos de transferència 
d’aquestes estructures d’ una llengua a les altres. 

 
 Perquè les tecnologies d’aprenentatge i de comunicació ens obren noves 

portes de com ensenyar llengües. 
 
 Perquè s’ha d’entendre que la biblioteca escolar pot esdevenir un espai 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




  

 

 

 
1. ANÀLISI DEL CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC 

 

L’escola “Arnau Berenguer” del Palau d’Anglesola és una escola dividida en 

dos edificis que està situada en un entorn rural. Actualment compta amb 3 

aules d’Ed. Infantil i 8 de Primària, amb una plantilla de 16,5 mestres i un 

total de 200 alumnes. 

El nivell econòmic i cultural de la zona és mitjà, la majoria de l’alumnat prové 

de les famílies de la població i la llengua usual a l’entorn és el català.  

La llengua familiar dels nostres alumnes és: 

78 %  .................... català 

14 %   ...................  castellà 

0,5 %  ...................  altres llengües romàniques 

7,5 %  ...................  altres llengües no romàniques 

 El percentatge actual d’alumnes nouvinguts (considerant com a tals els 

incorporats a l’escola els darrers dos anys, provinents de l’estranger ) és : 1 

%. 

 

L´AMPA és qui organitza les diferents activitats extraescolars :  

multiesports, anglès, francès, informàtica, guarderia, psicomotricitat, 

natació i rítmica. 

També l’AMPA gestiona el menjador escolar que es atès per una cuinera i 

dues monitores. En aquestes activitats, el català és la llengua d’ús habitual, 

tant a nivell oral com en comunicats escrits. 

Analitzant aquesta realitat, observem que la gran majoria de l’alumnat és 

catalano-parlant i té poc contacte amb el castellà. Per aquest motiu,  tot i 

què el català és la llengua que utilitzem normalment com a llengua vehicular i 




  

 

 

d’aprenentatge a l’escola, ens sembla molt convenient ampliar la pràctica 

oral de la llengua castellana. 

També tindrem present aquest context sociolingüístic i cultural de 

l’alumnat,  per adequar el ritme, la intensitat i la metodologia de 

l’ensenyament de les llengües. 

 

2.- TRACTAMENT DE LES LLENGÜES A L’ESCOLA 

 

S’ha configurat com una sola àrea les llengües catalana i castellana i, per 

tant, caldrà elaborar la programació curricular conjunta. D’aquesta manera 

es pretén reforçar i no repetir elements que són comuns a les dues llengües 

i afavorir la transferència d’aprenentatges entre elles. 

Tot i així, especificarem en diferents apartats els aspectes a destacar de 

cada una de les llengües que treballem a la nostra escola: català, castellà, 

anglès i francès (extraescolar) 

 

2.1.  LA LLENGUA CATALANA 
 
 El català és la llengua que utilitzem normalment com a llengua vehicular i 

d’aprenentatge a l’escola.  

 També la considerem una important eina de convivència i cohesió social. 

El centre serà l’espai on l’alumne adquireixi els senyals d’identitat, com 

la història, la cultura, estimació al patrimoni o les tradicions i fomentarà 

el sentiment de pertinença i estimació al país, 

 A més, la competència plurilingüe i intercultural contribueix al 

desenvolupament de la competència social i ciutadana entesa com les 




  

 

 

habilitats i destreses per a la convivència, el respecte i l’enteniment 

entre les persones. 

 L’objectiu del conjunt d’activitats de l’àrea de Llengua és el 

desenvolupament de les capacitats lingüístiques dels alumnes perquè el 

llenguatge esdevingui un instrument útil per a la resta d’aprenentatges i 

per a la comunicació . El professorat té present que el treball de la 

llengua es fa des de totes les àrees. 

 El català és el vehicle d’expressió normal de professorat, alumnat i resta 

de personal en totes les activitats docents internes i externes. 

 Totes les àrees s’impartiran en llengua catalana, a excepció de les àrees 

de Llengua castellana, Llengües estrangeres,  alguns temes de l’àrea de 

Natura (que es faran en anglès) i Plàstica (en castellà) . El català s’empra 

en totes les activitats orals i escrites (tret de les àrees ja esmentades): 

l’exposició del professor, el material didàctic i llibres de text, els 

exercicis de l’alumnat i els d’avaluació. 

 L’aprenentatge de la lectura i l’escriptura es fa en llengua catalana, atès 

que és aquesta la que s’utilitza com a llengua vehicular i d’aprenentatge. 

L’alumnat nouvingut es acollit en català dins el Programa d’Immersió 

Lingüística. 

 

2.2. LA LLENGUA CASTELLANA 

 

 L’ensenyament del castellà tindrà garantida la presència adequada en tot 

el currículum de l’ensenyament primari, de manera que tot l’alumnat en 

tindrà un coneixement rigorós i correcte.  




  

 

 

Els/les alumnes en acabar l’ensenyament primari han d’assolir un bon 

domini de les dues llengües oficials, a nivell oral i escrit, de manera que 

aconsegueixin una competència lingüística i comunicativa adequada.  

 Ateses les característiques sociolingüístiques del nostre alumnat, el 

centre iniciarà el treball de la Llengua castellana a Ed. Infantil ( a nivell 

oral). 

 En el 1er i 2on curs de C.I., es desenvoluparà la comprensió i expressió 

oral i la comprensió i expressió escrita,  i el vocabulari. 

 Al 1er curs del C.I., al llarg del 1er trimestre no es treballarà la llengua 

castellana a nivell escrit, ja que els/les alumnes encara no han acabat el 

procés d’aprenentatge de la lecto-escriptura en català. Aquest treball 

escrit es començarà a partir del 2on trimestre. 

 Als cicles Mitjà, Superior i a 2n de CI, a l’àrea de Ll. Castellana 

s’utilitzarà aquesta llengua en totes les activitats orals i escrites : 

exposicions, llibres de text, material didàctic, proves,... 

 A tots els cicles de Primària s’impartiran les classes de Plàstica en  

castellà, per tal d’afavorir l’expressió oral en aquesta llengua. 

 El centre vetllarà perquè el professorat que imparteix la llengua 

castellana tingui cura de la qualitat de la llengua, ja que ell/a serà el 

transmissor del model per a l’alumnat, i aquest ha de tenir un referent 

clar i sòlid. 

 En el cas que un tutor de Primària no pugui cobrir tot l’horari, convindria 

que fos el mateix tutor qui impartís la Llengua catalana i un altre mestre,  

donés  la Llengua castellana, per tal que l’alumnat pugui diferenciar 

fàcilment el context propi de cada una de les llengües. També caldrà 

establir mecanismes de coordinació  que garanteixi el tractament 

correcte de les estructures lingüístiques comunes. 




  

 

 

 La diferenciació del context de cada llengua és encara més rellevant a 

l’Educació Infantil. Així doncs, es vetllarà perquè la Llengua castellana 

sigui impartida per un altre mestre del cicle, diferent del tutor. 

 

 

2.3. LLENGÜES ESTRANGERES 

 

 El centre opta per l’anglès com a llengua estrangera curricular. El 

francès com a llengua opcional extraescolar, a partir de 3r curs i amb 

possibilitat de continuïtat en l’IES de referència. 

 En una de les sessions setmanals, els grups de C. Superior es desdoblen 

per millorar l’expressió oral fent treball en petit grup i utilitzant les 

TAC (Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement). 

 Per tal d’incrementar el temps que els i les alumnes estan en contacte 

amb la llengua anglesa, es fan activitats de sensibilització a nivell 

d’escola (cartells en anglès, instruccions, breus representacions teatrals 

per als alumnes d’Infantil i CI cada trimestre, visionar DVDs, traducció 

dels menús del mejador, posar links a la web de l’escola de jocs en 

anglès, ampliar el fons de llibres en anglès de la biblioteca,...). 

 Amb l’objectiu d’ampliar el nivell de competència oral en anglès, a l’escola 

estem desenvolupant un projecte al Cicle Superior que consisteix en fer 

tres temes de Natura en anglès. S’hi dedica una hora setmanal i té el 

suport d’un altre professor a l’aula. 

 

 

 

 




  

 

 

2.4. CRITERIS METODOLÒGICS 

 

Ateses  les necessitats lingüístiques actuals, hem d’aconseguir formar 

alumnes plurilingües. 

La programació de qualsevol llengua curricular del centre, tindrà en compte 

el desenvolupament de les quatre habilitats lingüístiques : parlar, escoltar, 

llegir i escriure. També en l’avaluació (en els diferents moments inicial, 

formativa i sumativa) caldrà valorar aquestes quatre habilitats. 

El procés d’ensenyament i aprenentatge de la llengua es basarà en un 

enfocament comunicatiu: els alumnes han de percebre la llengua des de la 

seva vessant funcional i significativa. 

 

 

Comprensió i expressió oral: 

 

 La llengua parlada és el punt de partida per a l’accés a la llengua escrita. A 

fi que tots els alumnes desenvolupin les seves capacitats expressives i 

comunicatives, procurarem a la classe un ambient acollidor que afavoreixi el 

desenvolupament de la parla.  L’alumne ha d’aprendre a expressar-se amb 

coherència, amb el vocabulari adequat i a saber escoltar amb respecte. 

 Cercarem una bona pronúncia, usant un llenguatge col·loquial correcte i una 

actitud positiva vers la comunicació oral i escrita. 

També es vetllarà per a la programació d’activitats d’expressió oral de 

forma sistematitzada. 

 




  

 

 

Hi ha un seguit d’activitats que afavoreixen l’aprenentatge de la llengua 

parlada: 

 Lectures en veu alta (poesies, contes,...) ja siguin fets pel mestre o amb 

ajuda d’altres mitjans audiovisuals. 

 Cal que els alumnes facin exercicis de lectura expressiva: recitació 

col·lectiva i individual, representacions,... 

  Per fomentar la intercomunicació i millorar l’expressió oral farem tota 

mena de jocs orals, activitats de conversa amb el grup-classe, ... 

 Hem d’afavorir l’ús correcte i moderat de la llengua parlada durant totes 

les hores que els nens/es són a l’escola  (aula, pati, menjador,...) 

 

Comprensió i expressió escrita : 

L’aprenentatge de la lectoescriptura a l’Educació Infantil 

 

L’aprenentatge de la lectoescriptura es farà en llengua catalana i s’iniciarà 

durant l’Educació Infantil. Els alumnes des del principi han de conèixer i 

descobrir el valor i la funció de l’escrit, és a dir, des d’un enfocament 

comunicatiu de l’aprenentatge de la llengua. 

La intervenció docent ha de tenir en compte el procés d’aprenentatge de 

lectura i d’escriptura des del punt de vista del nen o nena i de la construcció 

de coneixements al voltant de l’escriptura com a sistema de representació 

del llenguatge. Hem de conèixer tot un seguit de regularitats que 

comparteixen tots els alumnes en aquest procés. En el període 

d’aprenentatge de la lectura i escriptura construeixen hipòtesis, resolen 

problemes i elaboren conceptualitzacions sobre el text escrit. 




  

 

 

A Educació Infantil és important comprendre el procés que fan els alumnes 

per interpretar l’escriptura i el llenguatge escrit. Cal que l’alumnat pugui 

trobar sentit en allò que fa i aprendre a llegir i escriure dins un context 

significatiu i coherent amb els seus interessos. 

La utilització del propi nom en l’inici de l’aprenentatge de la lectura i 

escriptura aporta als nens informació per a la comprensió del seu 

funcionament i del seu ús: la linealitat, la direccionalitat, l’ordre no aleatori 

de les lletres i la utilitat del codi. A més, el nom propi dels alumnes és un 

senyal inequívoc de la seva identitat i serveix per a identificar les seves 

pertinences a l’aula. 

 

Aquest treball de lectoescriptura iniciat a P3 amb el nom propi, continua a 

P4 amb el treball formal dels sons vocàlics i les seves grafies. Després, amb 

la contínua descoberta dels diferents sons consonàntics, també introduïm la 

lectura i escriptura de paraules, amb la corresponent ampliació de 

vocabulari. 

Sempre respectant el desenvolupament evolutiu dels nens/es,  a P5 es va 

completant l’aprenentatge de la lectoescriptura amb la consolidació de la 

paraula i la frase,  fent servir lletra de pal i lligada. 

En tota l’etapa,  es fa molta incidència en la funcionalitat del llenguatge  per 

tal d’aconseguir un aprenentatge significatiu. 

 

 

L’aprenentatge de la lectura i l’escriptura a Primària.  

La comprensió i expressió de textos es treballarà des de totes les àrees 

curriculars i amb textos d’ús real. Aquestes competències permetran  als 

alumnes moure’s en una societat alfabetitzada. 




  

 

 

En la pràctica diària a l’aula s’inclourà activitats de lectura i escriptura que 

impliquin el procés complet de comprensió i expressió del text en el qual 

intervenen tant els aspectes de grafisme com els relacionats amb el 

llenguatge (adequació, coherència i cohesió del discurs). 

En la programació de les llengües es procurarà crear situacions a l’aula amb 

necessitat real d’usar la llengua escrita. 

Les estructures lingüístiques comunes es treballaran en català però hem de 

contemplar que hi hagi contextos de pràctica i ús en totes les llengües,  per 

tal que es facin els processos de transferència d’aquestes estructures d’una 

llengua a les altres. 

L’aprenentatge de la llengua escrita es fa a l’escola, per això cal oferir un 

model  de llengua escrita ric, correcte i planer, d’acord amb el llenguatge 

habitual. 

 

 A C.I. cal llegir i escriure tot tipus de textos : missatges curts i senzills, 

contes, teatre, poesia, rodolins, endevinalles, llibres, revistes i còmics. 

Aquest procés es continuarà i s’anirà ampliant al llarg del CM i CS. 

 Barrejarem les estones de lectura en veu alta amb les estones de 

lectura silenciosa. 

 Pel que fa al treball sistemàtic de la llengua : fonètica, ortografia, lèxic i 

gramàtica, introduirem els continguts de forma gradual i progressiva, 

partint sempre de textos significatius per als alumnes.  

 Intentarem desenvolupar en els alumnes l’hàbit de l’autocorrecció. 

Usarem els dictats preparats per ajudar l’aprenentatge de l’ortografia i 

fomentar l’estudi de les normes ortogràfiques. Així com la revisió de 

qualsevol text escrit pels alumnes. 




  

 

 

 Cada classe disposa d’una biblioteca d’aula, a més de la biblioteca 

d’escola. Es fomentarà el seu ús, ja que considerem que són una eina molt 

útil tant en la recerca d’informació com per a la promoció de la lectura.  

 

 

2.5. LA PROGRAMACIÓ 

 

 La programació de qualsevol de les llengües tindrà en compte un 

enfocament comunicatiu i el desenvolupament de totes les habilitats 

lingüístiques:  comprensió i expressió oral, lectura i escriptura. 

 El centre vetllarà per la coherència curricular entre cada una de les 

etapes i dels cicles.   

 En les programacions s’establiran uns criteris conjunts d’àrea. Això 

permetrà reforçar i no repetir elements que siguin comuns entre les 

llengües i també afavorir la transferència d’aprenentatges entre elles. 

Els aspectes respecte als quals s’ha d’ establir aquests criteris són: 

- la seqüenciació dels continguts 

- aspectes organitzatius de l’àrea de llengua 

- en relació a la metodologia utilitzada 

- criteris d’avaluació 

- sobre l’atenció a la diversitat d’alumnes 

- respecte a l’assoliment de les competències lingüístiques en 

aquelles àrees curriculars diferents a les llengües. 

 Els continguts i estructures lingüístiques comunes es treballaran en 

català, però es contemplaran contextos de pràctica i ús en les altres 

llengües, per tal de facilitar els processos de transferència. 




  

 

 

 Es vetllarà perquè l’ensenyament-aprenentatge de la llengua escrita 

ocupi un lloc important al cicle de parvulari i a primària. 

 El centre treballarà amb totes les tipologies textuals tant en llengua  

oral com en llengua escrita. 

 En les sessions de llengua castellana es treballaran els continguts 

específics i diferencials del castellà respecte del català. 

 En el moment d’introducció de la llengua escrita en castellà, caldrà 

només presentar les relacions so-grafia que siguin diferencials respecte 

al català. 

 A l’hora de programar les activitats de llengua castellana i anglesa cal 

tenir en compte les característiques de l’alumnat a qui ens dirigim: 

- Tenen una gran capacitat per a captar i reproduir els sons, l’entonació 

i el ritme d’una nova llengua. 

- No analitzen la llengua i tenen facilitat per entendre els missatges,   

sempre que siguin comunicatius i vagin acompanyats d’un suport 

significatiu clar: gest, dibuix,... 

- Els més petits poden reproduir de forma natural el que aprenen 

perquè no hi ha les inhibicions pròpies de la preadolescència. 

- En aquestes edats primerenques, els costa concentrar-se massa 

estona seguida. 

- Memoritzen ràpidament, però també obliden amb facilitat. Per aquest 

motiu és convenient anar fent referència a aprenentatges ja 

treballats. 

 

 

 

 




  

 

 

2.6. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 

 

 El centre utilitza la llengua catalana com a llengua de comunicació oral i 

escrita entre tot el professorat, el personal no docent i l’alumnat dins i 

fora de l’àmbit curricular. 

 El professorat té cura de la qualitat de la llengua emprada (tant dins 

com fora d’espais curriculars) per tal de ser-ne model d’ús per a la resta 

de la comunitat educativa i especialment de l’alumnat. 

 Tenint en compte les necessitats derivades del PLC, el centre organitza 

l’horari per tal d’optimitzar les hores dels especialistes en llengua 

estrangera i de la resta de professorat que tenen capacitació i 

coneixement de l’anglès i castellà. 

 Donat que la plantilla del centre permet al professorat disposar de més 

hores lectives de les assignades al desenvolupament del currículum, 

s’assignen aquestes funcions de reforç: 

- A la mestra no tutora d’Educació Infantil: Reforç de 

lectoescriptura a P5 i activitats que permetin agrupaments més 

reduïts per a una millor atenció individual, per exemple al fer 

treball per racons. 

- Als mestres de Primària: Atencions individualitzades, 

desdoblaments i suport, i atenció a alumnes nouvinguts i/o amb 

necessitats educatives especials. 

 El centre utilitza la llengua catalana en totes les comunicacions i en les 

notificacions tant internes com externes. 

 Es redacten en llengua catalana tots els documents derivats de les 

actuacions administratives del centre: arxius, qualificacions, informes 

interns,  actes,  horaris,  rètols indicatius de dependències, etc. 




  

 

 

 

 Les actuacions administratives sol·licitades per les famílies es fan en 

català, i el document serà bilingüe, si la família així ho sol·licita. Els 

avisos a les famílies que s’hagin d’inserir al tauler d’anuncis del centre es 

fan en llengua catalana. 

 L’escola vetllarà per un ús no sexista del llenguatge. Un membre del 

Consell Escolar és un referent per vetllar per la coeducació.  

 Cada llengua ha de tenir els seus referents i aquests han de ser ben 

diferenciats per tal d’evitar interferències entre les llengües. La 

separació de contextos pot venir determinada per: 

- La incorporació de recursos (ex: titelles, ...) que facilitin 

l’associació de cada llengua a una situació determinada. 

- La delimitació d’un espai diferent (ex: English corner, ...) dins la 

pròpia aula per als treballs en castellà o anglès. 

- Sempre que es pugui es vetllarà perquè diferents mestres 

imparteixin diferents llengües. 

 L’escola compta amb la figura del Coordinador lingüístic que, juntament 

amb la  Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD) i l’Equip Directiu,  

s’encarrega de revisar el Projecte lingüístic i coordinar les actuacions a 

nivell de centre pel que fa al tractament global de les llengües, entre 

altres funcions. 

 

 

 

 

 

 




  

 

 

2.7. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

  

 El centre disposa d’un Pla d’Acollida que contempla les actuacions a 

seguir en relació amb alumnes i professors nouvinguts. 

 El centre vetllarà perquè en el moment d’ingrés d’alumnes amb llengua 

familiar diferent de la catalana, aquests i les seves famílies se sentin 

acollits. S’establiran estratègies  per tal d’afavorir la seva participació 

activa en la dinàmica de l’escola.  

  En el cas de què la incorporació es faci al parvulari, es tindrà una cura 

especial en establir una relació afectiva sense que això suposi  la 

utilització de la llengua familiar com a llengua de relació. 

 El professorat vetllarà perquè en el primer contacte de l’alumne 

nouvingut amb els seus companys, la llengua de relació que utilitzin entre 

ells sigui el català, donat que aquest primer moment és el que determina 

inconscientment la llengua d’ús habitual entre companys. 

 Tal com determina el Pla d’Acollida,  l’alumnat nouvingut rebrà, si cal,  un 

suport especial i addicional d’ensenyament del català. Per això, 

s’organitzaran els recursos humans ordinaris o se’n sol·licitarà 

d’extraordinaris per tal de garantir l’aprenentatge de la llengua catalana 

i vetllar perquè n’adquireixin, el més aviat possible, el nivell llindar.   

 Tenint en compte les característiques de l’alumne nouvingut i d’acord 

amb el Pla d’Acollida, es determinarà quines àrees pot seguir a l’aula 

ordinària, i quin  suport individualitzat necessita per adquirir el nivell 

mínim de català que li permeti incorporar-se el més aviat possible a les 

activitats del grup-classe. 

 A les sessions d’avaluació es valoraran els progressos i es redistribuiran 

els recursos en funció dels resultats. 




  

 

 

 Quan els pares, mares o tutors d’alumnat d’Educació Infantil o del Cicle 

Inicial sol·licitin que els seus fills o filles rebin l’ensenyament en llengua 

castellana, seran escolaritzats en aquesta llengua mitjançant atenció i 

suport material individualitzats. Els mestres del cicle s’organitzaran per 

prestar aquesta atenció de manera que es faci compatible la pertinença 

al grup classe amb l’especifitat dels seus aprenentatges. 

 

 En els cursos que es cregui  convenient, un mestre farà suport dins 

l’aula per atendre la diversitat. 

 

2.8. LA BIBLIOTECA DEL CENTRE 

 

A més a més del treball de la biblioteca d’aula en cada curs, es potencia l’ús 

de la biblioteca de l’escola, establint un horari de disponibilitat de la 

mateixa que permeti anar-hi, com a mínim, un cop a la setmana a cada curs 

de Primària de Cicle Mitjà i Cicle Superior. La resta de cicles, per 

problemes de desplaçament, no hi aniran si no és per una feina molt 

específica. 

 

Es potenciarà l’ús de la biblioteca des de totes les seves vessants: 

- la recerca d’informació des de totes les àrees. 

- la promoció de la lectura, afavorida pel préstec de llibres durant 

l’esbarjo. 

- la realització d’activitats d’animació a la lectura. 

- el suport a les activitats organitzades a nivell de centre com les 

Jornades Culturals, Sant Jordi,... i d’altres que s’organitzen a la comarca 

com el Saló del Llibre Infantil i Juvenil,... 




  

 

 

 

Per afavorir l’ús correcte tant de les tecnologies d’informació (internet, ...) 

com de les fonts d’informació general (biblioteca, diaris, ...), és important 

dissenyar  activitats que assegurin l’adquisició d’habilitats i destreses 

perquè l’alumnat assimili aquesta nova informació.  

Aquestes habilitats són: reconèixer quan la informació és necessària, com 

localitzar-la, com avaluar-la, com usar-la de forma efectiva i com comunicar-

la. 

 
 
 

2.9. PROJECCIÓ DEL CENTRE A L’EXTERIOR : publicacions, 

concursos, pàgina web, ...  

 

 Per tal de vetllar pel coneixement de l’entorn social i cultural immediat 

(en especial, la llengua, la història, la geografia, la cultura i la realitat 

social catalanes) el centre participarà i col·laborarà en activitats 

internes i externes que fomentin l’ús de la llengua i la cultura catalana. 

 El centre té una participació activa en la revista local “L’Avenç” i 

col·labora amb les activitats culturals del poble. És tradició que, tant la 

Llar d’Infants, la Residència d’Avis, com la nostra escola, participin de 

les activitats obertes que uns i altres organitzem: Els Pastorets, 

Jornades Culturals, Pessebre Vivent,  Carnaval,... 

 Cada any es participa en els concursos de poesia i il·lustració El Sol del 

Pla, organitzats pel Consell Comarcal. 

 Els alumnes assisteixen al Saló del Llibre Infantil i Juvenil que es fa 

cada curs a Mollerussa, on tenen l’oportunitat de conèixer personalment 




  

 

 

algun autor o il·lustrador i dediquen una estona a fullejar llibres 

adequats a la seva edat. 

 L’escola disposa d’una pàgina web i un bloc per donar a conèixer les 

activitats que es fan en el centre i tenir un punt de contacte més en la 

relació amb els alumnes i les famílies. 

 

 

3.- CONCRECIÓ OPERATIVA DEL PROJECTE: Pla Anual de Centre 

 
 

4. DIFUSIÓ, IMPLEMENTACIÓ I AVALUACIÓ DEL PLC. 

 

- L’Equip Directiu del centre vetllarà per a què cada un dels professors 

que s’incorporin al centre coneguin el PLC. 

- Els principis del PLC seran revisats i concretats cada any en el Projecte 

Anual de centre. 

- Al final de cada curs escolar, es farà el seguiment i avaluació de les 

actuacions previstes en el Pla Anual de Centre.  

- El resultat d’aquesta avaluació es tindrà en compte per a planificar les 

actuacions del proper curs. 

 

 

NOTA. Aquest Projecte Lingüístic de Centre està en procés de revisió i 

pendent del “Nou model lingüístic del sistema educatiu català” presentat 

aquest mateix curs 2018/2019. 

 

 

El Palau d’Anglesola, desembre de 2018 


