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“El món és un mosaic que visiona, i cada visió és explicada 
per una llengua. Cada vegada que desapareix una llengua, 

desapareix una visió del món”. 
 

David Crystal 
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Justificació 

Entenem el PLC com un procés de reflexió del tractament de les diferents 

llengües de l’escola;  com un instrument de treball per a una escola catalana en 

llengua i continguts, amb un tractament correcte i coherent de l’aprenentatge de 

la llengua catalana i com a eix vertebrador de les altres llengües que s’hi 

ensenyen per tal d’afavorir el desenvolupament del plurilingüisme de l’alumnat. 

 

El PLC és un document que forma part d’un Projecte Educatiu de Centre que 

vol donar resposta a les necessitats lingüístiques i educatives dels nostres 

alumnes, mitjançant estratègies metodològiques, organitzatives, innovadores... 

que afavoreixen l’assoliment dels objectius pedagògics i el ple 

desenvolupament emocional i personal dels infants.  Amb aquest PLC la 

llengua esdevindrà vehicle de tolerància, de cohesió social i d’obertura a la 

globalitat del món. Degut als canvis de la societat actual a tots nivells (socials, 

econòmics, lingüístics, educatius...), a la realitat del nostre centre (ubicació, 

diversitat d’alumnat...) i a la implantació del nou currículum el centre ha cregut 

convenient revisar i actualitzar un nou PLC que respongui a les necessitats 

actuals.  

 

Aquest projecte lingüístic s’emmarca dins de la normativa actual vigent del 

sistema educatiu de Catalunya. La llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, en 

el títol II, del règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya, estableix el 

règim lingüístic i, a l’article 14, determina que els centres públics i els centres 

privats sostinguts amb fons públics han d’elaborar, com a part del projecte 

educatiu, un projecte lingüístic que emmarqui el tractament de les llengües al 

centre. 
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Aquest document s’ha elaborat tenint en compte el contingut del nou document 

publicat pel Departament d’Educació “El model lingüístic del sistema educatiu 

de Catalunya. L’aprenentatge i l’ús de les llengües en un context educatiu 

multilingüe i multicultural.” Aquest model situa la llengua al centre de 

l’aprenentatge: com a instrument fonamental per al desenvolupament personal, 

acadèmic i professional de tots els alumnes, i com a garantia d’equitat i de 

cohesió social. 

 

L’educació plurilingüe implica un plantejament global, organitzatiu, metodològic 

i d’avaluació en tots els cicles i etapes, i afecta la totalitat del professorat del 

centre. Per tant, la implantació d’aquest model requereix canvis organitzatius i 

metodològics de caràcter sistèmic amb l’objectiu de millorar la competència 

comunicativa i lingüística de l’alumnat, però també per desenvolupar les 

competències clau ( bàsiques, del pensament i personals), fomentar el treball 

cooperatiu i globalitzat, i adquirir estratègies per a l’aprenentatge autònom. 

 

El PLC és conegut per tota la comunitat educativa i esdevé referent a l’hora de 

prendre decisions organitzatives, pedagògiques. Es vetllarà pel seu compliment 

i se’n farà una concreció anual a la PGA. 
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1. Anàlisi del context 

a. Entorn 

L’entorn sociolingüístic és català tot i que, en alguns sectors, també es parla 

castellà. El poble compta amb diversitat de recursos i/o activitats on potenciar 

l’ús de la llengua. Aquests són: la biblioteca municipal, el centre obert, les 

activitats extraescolars organitzades per l’AMPA i per l’Ajuntament, els cursos 

de català per a nouvinguts... 

 

b. Alumnat 

Les famílies que porten els seus fills/es al nostre centre són residents a la 

localitat de Mont-roig del Camp i a les diverses urbanitzacions del municipi i del 

municipi de Colldejou. També rebem alumnes d’altres poblacions veïnes. La 

llengua familiar d’un 60% dels nostres alumnes és el català. La resta es 

reparteix entre castellanoparlants i altres llengües (àrab, anglès, romanès...). 

Entre ells habitualment utilitzen el català, tot i que, el castellà també hi és 

present. 

 

c. Professorat 

La llengua materna del professorat és aproximadament d’un 70% en llengua 

catalana, un 20% en castellà i un 8% bilingües (català-castellà). 

La llengua vehicular d’expressió i comunicació entre professorat i alumnat és el 

català tant a l’aula, al pati, a altres espais del centre i durant les sortides. 

La llengua de comunicació entre els mestres sempre és el català. 

La llengua de comunicació amb les famílies és el català en els informes, 

butlletins de notes, en els comunicats i les convocatòries i també en les 

reunions amb els pares i les entrevistes sempre que s’hi assegura la 
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comprensió; quan no hi ha coneixement de la llengua catalana, la comunicació 

es fa en castellà. 

La llengua d’expressió i comunicació amb el conserge i l’administrativa és 

sempre en català així com també amb els monitors de menjador, els monitors 

de les activitats extraescolars i els membres de l’AMPA. 
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2. Oferta de llengües estrangeres 

 

El centre ofereix la llengua anglesa com a llengua estrangera curricular. 

L’aprenentatge de la llengua anglesa s’introdueix a P4 amb una sessió 

setmanal i continua a P5 amb dues sessions setmanals, una de les sessions 

dedicada al treball de la rotllana (hàbits, rutines, passar llista, treball del temps 

meteorològic...) en anglès.  

A Educació Infantil s’inicia l’aprenentatge de l’anglès prioritzant en tot moment 

la comprensió i expressió oral mitjançant cançons, jocs... 

A Cicle Inicial es continua prioritzant la comprensió oral i l’expressió oral però 

de manera progressiva es va introduint la lectura i l’escriptura en llengua 

anglesa, l’estudi de vocabulari, el treball de frases i estructures senzilles... 

A Cicle Mitjà i Cicle Superior els alumnes fan 3 sessions setmanals d’anglès 

amb l’objectiu de continuar el treball iniciat a educació infantil i cicle inicial i 

desenvolupar les diferents competències lingüístiques en llengua anglesa.  

Es treballa la comunicació oral, la comprensió lectora, l’expressió escrita, el 

coneixement i funcionament de la llengua i del seu aprenentatge... 

En tots els nivells d’Educació Primària dediquen setmanalment 30 minuts de 

lectura en llengua anglesa. L’objectiu d’aquestes sessions es desenvolupar en 

els alumnes el gust per la lectura i el seu hàbit lector en llengua anglesa i 

millorar la seva lectura alhora que amplien, consoliden i milloren el seu 

vocabulari, les estructures gramaticals, la pronunciació, la fluïdesa lectora... 

L’àrea d’Educació Artística: Visual i Plàstica a 3r, 4t, 5è i 6è es fa en llengua 

anglesa. 

Els alumnes de 6è, quinzenalment, fan una sessió d’expressió oral en llengua 

anglesa en petit grup. 
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El centre vetlla per la coherència i continuïtat de l’aprenentatge de la llengua 

anglesa durant tota l’etapa, afavorint les coordinacions entre els/les 

especialistes d’anglès dels diferents cicles educatius. 

L’escola ofereix l’activitat extraescolar de llengua anglesa. 

Puntualment, el centre realitza també altres activitats per tal de potenciar la 

competència lingüística en llengua anglesa: activitats dins els projectes 

interdisciplinaris, sortides a teatres en anglès... 
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3. Objectius en relació amb l’aprenentatge i l’ús de les llengües 

 

A l’hora de plantejar-nos aquests objectius hem tingut en compte els objectius 

prioritaris del sistema educatiu pel que fa a les qüestions lingüístiques. Els 

centres han de vetllar per tal que: 

- El  català sigui la llengua normalment emprada com a llengua vehicular i 

d’aprenentatge del sistema educatiu. 

- L’alumnat, en finalitzar els ensenyaments obligatoris, tingui un domini ple 

de les llengües oficials catalana i castellana. 

- La documentació que expedeix el centre s’ajusti al que determinen els 

articles 16.4 i 16.5 de la Llei d’educació. 

- L’alumnat sigui competent, com a mínim, en una llengua estrangera;  

tingui l’oportunitat d’aprendre’n una segona, i desenvolupi una 

competència plurilingüe i intercultural que generi actituds positives i de 

respecte envers la diversitat lingüística i cultural. 

- Sigui efectiva la coordinació entre els docents de llengua, i entre aquests 

docents i els d’altres matèries, amb l’objectiu que l’alumnat desenvolupi la 

seva competència lingüística de manera integrada i global, a través de 

totes les àrees i matèries. 

 

D’altra banda, també hem tingut en compte: 

- El paper de la llengua catalana com a eix vertebrador d’un projecte 

educatiu plurilingüe. 

- El tractament de les llengües, tant les curriculars com les no curriculars, 

en els espais d’educació formal i no formal del centre. 

- Els aspectes d’organització i de gestió que tinguin repercussions 

lingüístiques. 
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Els objectius en relació amb l’aprenentatge i l’ús de les llengües els estructurem 

en tres apartats:   

 

- Els usos lingüístics del centre. 

- Els aspectes metodològics de l’aprenentatge de les llengües. 

- Els aspectes organitzatius. 

 

 

 
OBJECTIUS 
ESPECÍFICS 

 

 
ACTUACIÓ 

Aula Centre Entorn 

Usos lingüístics 

1. Garantir 
l’aprenentatge  i 
l’ús de la llengua 
catalana i afavorir 
el 
desenvolupament 
del plurilingüisme 
de l’alumnat. 

 

Estratègies i mecanismes: 
- Curriculum/Programacions 

didàctiques 
- Activitats d’aprenentatge  
- Material didàctic: en paper i 

digital  
- Exposicions dels professors i 

interaccions mestre/alumne 
- Participació en projectes, 

programes d’innovació, 
concursos... 

- Comunicacions administratives 
orals i escrites a la comunitat 
educativa 
 

x x x 

2. Garantir accions 
escolars de 
dinamització 
lingüística i 
comunicativa per 
incrementar el 
domini i l’ús de la 
llengua catalana 
dels alumnes que 
no la tenen com a 
llengua habitual. 

 

Situacions comunicatives: 
- Jocs de pati, jocs de taula.. 
- Celebracions 
- Jornades culturals 
- Web del centre 
- Sortides 

 

x x x 
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3. Valorar el bagatge 
lingüístic i cultural 
diferenciat que els 
alumnes i les 
seves famílies 
aporten al centre. 

 

- Pla d’acollida 
- Activitats conjuntes família-

escola 
x x x 

4. Explicitar les línies 
d’intervenció dels 
usos lingüístics als 
professionals 
encarregats de la 
gestió d’activitats 
no docents. 

 

- Reunions amb el servei de 
menjador escolar, activitats 
extraescolars, activitats del pla 
educatiu d’entorn... 

 x x 

5. Prendre 
consciència sobre 
l’ús professional 
que fan els 
docents de la 
llengua catalana 
en les activitats 
internes, activitats 
administratives i 
les comunicacions 
entre el centre i 
l’entorn. 
 

- Formació dels docents 
- Conscienciació i 

responsabilitat professional 
x x  

 
 
 

-     

Aspectes metodològics de l’aprenentatge de les llengües 

6. Distribuir els 
objectius 
lingüístics i els 
continguts en 
totes les 
programacions del 
centre per 
assegurar una 
progressió real i 
efectiva de 
l’aprenentatge. 

- Reunions pedagògiques de 
coordinació 

- Coherència en la seqüenciació 
del treball de les llengües en 
els diferents nivells 

- Programacions de llengües per 
nivells coordinades 

- Agrupaments i metodologies 
que afavoreixin l’ús de la 
llengua. 

- Seqüenciació de continguts de 
la llengua oral, treball 
sistemàtic i inclusió de la 
llengua oral en les 

x x  
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programacions de llengua 

7. Incorporar 
l’avaluació dels 
aprenentatges i 
les mesures 
establertes per 
atendre els 
diferents ritmes de 
l’alumnat. 

- Decret 150/2017 de 17 
d’octubre, de l’atenció 
educativa a l’alumnat en el 
marc d’un sistema educatiu 
inclusiu 

- Ordre ENS/164/2016, de 14 de 
juny, per la qual es determinen 
el procediment i els documents 
i requisits formals dels procés 
d’avaluació en l’educació 
primària 

- Pla d’atenció a la diversitat del 
centre 

x x  

8. Coordinar les 
àrees de llengua 
per ajudar els 
alumnes a 
desenvolupar una 
competència 
comunicativa i 
lingüística global. 

- Criteris que regulin les 
estructures lingüístiques 
comunes 

- Criteris que justifiquin la 
impartició de continguts en 
altres llengües diferents del 
català 

- Transferència d’aprenentatges 
d’una llengua a les altres 

- Reunions pedagògiques de 
coordinació entre els mestres 

x x  

9. Assegurar l’ús de 
la llengua catalana 
com a llengua 
vehicular 
d’ensenyament i 
d’aprenentatge 
per garantir que 
els alumnes 
disposin de les 
ajudes 
necessàries per 
accedir als 
aprenentatges. 

- Estratègies d’immersió 
lingüística 

- Enfocament comunicatiu i 
competencial de la llengua 

x x  

10. Treballar per al 
desenvolupament 
de les 
competències per 
a la comunicació 
oral, comprensió 
lectora i expressió 
escrita. 

- ILEC, AraEscric, PLEC... 
- Planificar activitats de lectura i 

escriptura de manera 
transversal 

- Programacions didàctiques 
- Activitats d’aprenentatge 

x x  
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11. Fomentar 
l’aprenentatge de 
les llengües a 
través de les 
noves tecnologies. 

- Eines digitals: vídeos, 
tauletes... 

- Entorns virtuals 
- Jocs digitals 
- Pla TAC 

x x x 

Aspectes organitzatius 
12. Establir espais 

de diàleg i de 
coordinació entre 
els docents per 
afavorir la reflexió 
pedagògica per a 
consensuar 
estratègies 
d’avaluació per a 
fer el seguiment 
de l’aprenentatge 
de les llengües i 
de l’assoliment de 
continguts. 

 

- Reunions de coordinació 
vertical 

- Reunions de coordinació 
horitzontal 

- Acords i documents de centre 
fruit d’aquestes reunions 
 

 x  

13. Garantir una 
organització 
flexible de 
l’alumnat per 
afavorir el 
tractament de la 
diversitat. 

- Agrupaments flexibles, 
suports, SEP... 

- Decret 150/2017, de 17 
d’octubre, de l’atenció 
educativa a l’alumnat en el 
marc d’un sistema educatiu 
inclusiu. 

- Pla d’atenció a la diversitat. 

x x  

14. Col·laborar i 
coordinar-se amb 
els diferents 
agents educatius 
de l’entorn per 
assegurar una 
coherència en l’ús 
de la llengua 
catalana. 

- Reunions amb els agents del 
PEE 

- Col·laboracions amb 
institucions municipals 

- Gestió dels espais d’educació 
formal o no formal del centre 
durant el temps lectiu i escolar 

 x x 

15. Establir 
estratègies i 
mesures 
organitzatives per 
facilitar la 
comunicació i la 
inclusió de 
l’alumnat d’origen 

- Implementació del pla 
d’acollida on es recullen 
aquestes mesures i estratègies 

- Atencions individualitzades, 
suports lingüístics... 

x x  
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estranger. 

4. Criteris metodològics i organitzatius en relació a l’aprenentatge 

de les llengües 

 

Els criteris metodològics es recullen en el punt 3. 
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5. Recursos i accions complementaris 

 

5.1.- Els recursos complementaris 

L’escola no disposa d’Aula d’Acollida però garanteix que els alumnes 

nouvinguts en arribar al centre rebin una atenció individualitzada intensiva per a 

l’aprenentatge de la llengua catalana; dins l’aula d’Educació Especial es creen 

grups de conversa per a nouvinguts i també dins l’atenció a la diversitat dels 

cicles es fa suport individual als alumnes nouvinguts.  

(Veure Pla d’atenció a la diversitat del centre) 

 

5.2.- Les accions complementàries 

El poble de Mont-roig del Camp té un Pla Educatiu d’Entorn i es realitzen 

nombroses activitats i iniciatives de coordinació amb els altres centres 

educatius del municipi, entitats, administració… per treballar diferents temes, 

alguns d’ells relacionats amb el treball de la llengua a l’escola, la 

interculturalitat, la cohesió social…  

Algunes d’aquestes activitats són: 

 

- Activitats a la biblioteca municipal. 

- Activitats conjuntes amb diferents associacions i entitats del poble: 

patronat de la Mare de Déu de la Roca, casal d’avis, associació de 

bitlles... 

- Activitats conjuntes amb les escoles del municipi. 

 

També formem part de la Xarxa de Competències Bàsiques des del curs  

2017-2018. 
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6. Comunicació interna i relació amb l’entorn 

 
Segons l’article 20.2 de la Llei de Política Lingüística, l’escola ha de fer del 

català la seva llengua de treball i de projecció interna i externa. Per això, el 

centre ha acordat que tots els professionals del centre s’adreçaran en català a 

les famílies de tot l’alumnat. El desconeixements del català per part d’algunes 

famílies no suposa que quedin excloses de les activitats del centre, però 

tampoc comporta una renúncia a l’ús de la llengua, que és una oportunitat per 

a la integració de les famílies de l’alumnat i per a la normalització i extensió del 

seu ús. 

 

Serveis d’educació no formal 

L’escola vetlla perquè en l’organització i la realització de serveis d’educació no 

formal del centre (menjador escolar, acollida matinal...) els adults responsables 

s’adrecin sempre en català a l’alumnat en qualsevol situació i el català sigui 

també la llengua de comunicació entre els alumnes. Per aconseguir-ho hi ha 

una coordinació entre la Direcció del centre i les persones responsables que 

duen a terme aquestes activitats. 

 

Activitats extraescolars 

L’escola manté coordinacions amb els responsables d’organitzar les activitats 

extraescolars perquè a l’hora de realitzar aquestes activitats es segueixin els 

mateixos criteris que els establerts en el nostre projecte lingüístic. Els 

responsables d’aquestes activitats s’adreçaran en català a l’alumnat i vetllaran 

perquè la comunicació entre els alumne sigui també en català. 

 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola Mare de Déu de la Roca 
 

 

 

 

7. La formació i l’acreditació lingüística del professorat 

 

Pla d’Impuls a la Lectura 

L’escola ha participat durant 3 cursos al Pla d’Impuls a la lectura treballant els 3 

eixos de la lectura: el Gust per llegir, Saber llegir i Llegir per aprendre. 

En el marc de la participació el centre en aquest pla s’ha realitzat: formació de 

mestres, acords de centre entorn de la lectura, activitats amb els alumnes... 

Tots els acords que es van prendre arrel de la nostra participació al Pla 

d’Impuls per la lectura continuen vigents. 

 

Ara Escric 

L’escola participa des de fa ja uns cursos al Programa AraEscric per millorar 

l’expressió escrita del nostre alumnat. 

 
PuntEdu 

L’escola va participar fa anys al Programa d’Innovació Educativa “puntedu” de 

Biblioteca Escolar. Aquest projecte pretenia aconseguir lectors i lectores 

competents com a repte per l’escola ja que aquesta competència és una eina 

bàsica per assolir la resta d’aprenentatges. Si la lectoescriptura és l’eix 

vertebrador dels aprenentatges, un espai molt important de l’escola és la 

biblioteca. Des de llavors, la biblioteca és un espai importantíssim per ajudar 

els nostres alumnes a guanyar l’autonomia tan necessària en els aprenentatges 

(formació d’usuaris competents, alumnes que sàpiguen buscar, seleccionar i 

triar la informació que necessiten...). Tots els cicles realitzen setmanalment 

activitats de foment de la lectura i accés i ús de la informació. La biblioteca 

participa activament i treballa conjuntament amb la biblioteca municipal. 
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a. Biblioteca escolar 

El centre entén la biblioteca escolar com un centre de recursos, un espai 

d’aprenentatge i de suport al desenvolupament de les àrees curriculars, on es 

pot trobar tot tipus d’informació en diferents suports, que estan a l’abast de 

l’alumnat, del professorat i de la comunitat educativa. Compta amb un fons 

documental suficient que té en compte el nivell educatiu dels alumnes 

(educació infantil i educació primària) i preveu la diferent tipologia d’usuaris. 

 

 Accés i ús de la informació 

El centre dóna molta importància a l’ús de la biblioteca, a la formació de bons 

lectors (usuaris de biblioteca competents), a la cerca d’informació... Aquests 

són aspectes que des de fa anys es treballen a l’escola mitjançant diferents 

activitats relacionades amb la dinamització de la biblioteca i la lectura. L’accés i 

ús de la informació o la competència informacional, té com a objectiu la 

promoció d’activitats encaminades a l’adquisició de les habilitats i destreses 

necessàries per ajudar l’alumnat a reconèixer quan la informació és necessària, 

com localitzar-la, com avaluar-la i com comunicar-la per transformar-la en 

coneixement personal. Aquest treball de la competència informacional és 

assumit per tot el professorat amb la col·laboració de la biblioteca escolar. 

 

 Pla de lectura de centre 

L’escola té el seu propi Pla de Lectura de Centre (PLEC) que és el conjunt 

d’objectius i metodologies que promouen l’aprenentatge de la lectura, 

l’aprenentatge a través de la lectura, el gust per llegir i la formació d’usuaris. El 

centre educatiu treballa també en col·laboració amb les famílies (AMPA), altres 

institucions (biblioteca municipal) i les administracions (Ajuntament...). El PLEC 
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té en compte la diversitat lingüística de l’alumnat i usa el català com a llengua 

vehicular i d’aprenentatge. 

 

b. Projecció del centre 

 Pàgina web del centre 

El centre disposa d’una pàgina web que s‘actualitza puntualment. És un espai 

de comunicació entre tota la comunitat educativa on s’hi pot trobar informació 

per a l’alumnat i les seves famílies: informació general de l’escola, activitats, 

participació en projectes, documentació, blocs dels diferents cicles... Aquesta 

web és en llengua catalana, tot i que pot haver-hi puntualment, escrits en altres 

llengües si correspon a activitats fetes en altres llengües curriculars. 

 

 

 Revista escolar 

El centre té una revista que surt anualment i que permet la comunicació amb 

tota la comunitat educativa. Serveix per difondre les activitats i els treballs 

realitzats per l’alumnat i per informar a les famílies de diferents aspectes de la 

vida escolar. Per fer-la compta amb la participació i la col·laboració d’alumnes, 

mestres i pares (AMPA). Hi ha un criteri clar d’ús de la llengua catalana com a 

llengua vehicular i de referència al centre tot i que puntualment alguns treballs 

dels alumnes presents a la revista escolar poden estar escrits en altres 

llengües curriculars. 

 

Apadrinem el nostre patrimoni 

 

Programa d’Innovació Educativa Apadrinem el nostre patrimoni apadrinant 

l’ermita de la Mare de Déu de la Roca.  
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Ara Escric 

 

L’escola participa en el Programa AraEscric per millorar la competència escrita 

del nostre alumnat. 

 

 

Pla d’Impuls a la Lectura 

   

El Pla d’Impuls a la Lectura recull les diferents activitats que es realitzen al 

centre per impulsar la lectura. A l’escola fem 5 sessions de foment de la lectura 

programades tenint en compte els diferents aspectes de la lectura: saber llegir, 

llegir per aprendre i gust per la lectura. Algunes activitats que queden recollides 

en el Pla són: 

- 30 minuts de lectura diaris. 

- Padrins de lectura. 

- Roda de contes a P5. 

 


