Projecte
lingüístic de
centre

Introducció
El nostre PLC, com a part del projecte educatiu de centre (PEC) es
deﬁneix com un projecte lingüístic plurilingüe. Té la funció de garantir
el dret dels nostres alumnes a conèixer i dominar l’ús del català i del
castellà i també d’una llengua estrangera, també de facilitar un espai
educatiu,
respectuós de la diversitat lingüística i cultural que
conforman la nostra societat.

El català
El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de
l’ensenyament i, per tant, és la llengua vehicular de les diferents activitats
d’ensenyament i aprenentatge del centre.
En aquells contextos sociolingüístics en què, quan arriba a l'escola, bona part de
l'alumnat desconeix la llengua del sistema educatiu de Catalunya, s'aplicaran les
estratègies del programa d'immersió lingüística per tal d'aconseguir que, en
acabar l'ensenyament obligatori, tot l'alumnat tingui el mateix coneixement
tant del català com del castellà.

PACBAL
El PACBAL és una eina que ens ajuda en el procés d’aprenentatge de la
lectura.
●

●
●

Determina si els alumnes mostren totes les habilitats importants que es
necessiten per llegir correctament. Ofereix un sistema de control del
progrés que avalua el grau d’eﬁcàcia de les intervencions educatives.
S’utilitza com una avaluació de resultats que mesura l’eﬁcàcia del
programa educatiu de lectura de l’escola.
El PACBAL utilitza 7 indicadors per avaluar les habilitats de lectura
primerenca: segmentació fonèmica (SF), principi alfabètic (PA), lectura de
paraules sense sentit (PSS), lectura de paraules amb sentit (PAS), ﬂuïdesa
en la lectura oral (FLO), comprensió lectora (CL) i vocabulari (Vc).

El castellà
El centre, atesa la composició sociolingüística de l’alumnat, assegura una
distribució coherent i progressiva del currículum de llengua castellana al
llarg de l’etapa i estableix criteris que permeten reforçar i no repetir els
continguts comuns o estructures comunes, programats per fer-los en el
currículum de llengua catalana.
Hi ha continuïtat i coherència metodològica entre el que es fa en català i el
que es fa en castellà, amb l’objectiu ﬁnal que l’alumnat tingui el mateix nivell
en ambdues llengües. Les comissions intercicles garanteixen la seqüenciació en
tota l’etapa educativa. Els cicles tenen la disposició de crear blocs de continguts
curriculars d’àrees no lingüístiques en castellà per a reforçar l’assoliment de
l’objectiu ﬁnal d’etapa.

Llengua estrangera (anglès)
L’aprenentatge de l’anglès com a llengua estrangera comença a
Educació Infantil (I3, I4, I5). Als cursos de primària les hores
d’exposició a la llengua es van incrementant al temps que els
infants van avançant de curs.
L’escola participa al programa d’innovació Generació Plurilingüe,
incrementant les hores d’exposició a l’anglès en matèries no
lingüístiques. Aquestes àrees són: el treball per espais creatius a totes
les comunitats, educació física inclusiva en anglès a Educació Primària
i l’àrea de robòtica.

Educació física inclusiva en
anglès
A l´espai de “moviment conscient” es busquen situacions educatives en les
quals l´alumne aprengui a autocontrolarse i autoregular-se, no només en
activitats motrius, sinó també en la resolució de reptes, en el treball en grup, en
el treball individual, en la concentració i en la consciència plena.

ESPAIS CREATIUS EN ANGLÈS
THE MARKET

CHROMATICS

Comunitat de Mitjans

Comunitat de Petits

ROBOTIKS
Comunitat de Petits,
Mitjans i Grans

APADRINAMENT LECTOR
L'apadrinament lector és una activitat que es realitza en parelles, formades
per un infant de sisè, que fa de padrí de lectura, i un infant de primer de
primària, que fa de ﬁllol/a.
Es fomenta el gust per lectura i l’aprenentatge lector de cada ﬁllol.
Els alumnes de 6è també realitzen una introducció als escacs amb els
infants de 1r.

