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0.1. Presentació del document 
El PLC s’ha d’entendre com un procés de reflexió del tractament de les diverses llengües que, a 
nivells diferents, hi ha en els nostres  centres . El Projecte Lingüístic forma part del Projecte 
Educatiu i ha de tenir present tant el marc legal com la diagnosi de la realitat del centre i ha de 
definir-se en aquests grans temes: el paper de la llengua vehicular, el tractament de les llengües 
curriculars i els aspectes d’organització i de gestió que tinguin repercussions lingüístiques  
 
La nostra ZER,  disposa d’un PLC que fa uns anys que es va elaborar .En un principi va servir per 
avançar cap a la catalanització del centre però que actualment no és cap document referencial. 
 
Cal que el PLC sigui un document de referència per a la vida del centre 
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1.1. Alumnat 
 
 

Llengua  
Familiar (%)  

Català Castellà Àrab Romanès Ucraïnès Altres 

Alió 43,75 25 18,75 12,5 0 0 
Bràfim 48 28 16 4 0 4 
Nulles 10 40 40 10 0 0 

Vilabella 79,03 0 8,07 0 6,45 6,45 
 
 
Llengua d’ús habitual  

(escola) (%)  
Català Castellà 

Alió 87,50 12,50 
Bràfim 86 14 
Nulles 90 10 

Vilabella 100 0 
 
 

Nivell de les 
competències 
bàsiques (%)  

Català Castellà Anglès 

Alió 100 80 70 
Bràfim 80 70 70 
Nulles 100 100 100 

Vilabella 80 75 75 
 
 
Consum lingüístic i 

cultural: cinema, 
literatura,  TV..... (%)  

Català Castellà Àrab Romanès Altres 

Alió 75 18,75 6,25 0 0 
Bràfim 34 50 10 3 3 
Nulles 20 70 10 0 0 

Vilabella 80 20 0 0 0 
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A la nostra ZER es treballa habitualment la llengua oral en tots els cicles i es treballen les diverses 
modalitats de textos orals (entrevista, conversa, dramatització...) tant a l'àrea de llengua com a la 
resta d'àrees.  Es treballa la variant del català de la zona. 
 
Cal seguir en aquesta línia de treball. 
 

2.1.2.3. Llengua escrita 
L’ensenyament de la llengua escrita ha de tenir com a objectiu aconseguir al final de 
l’ensenyament obligatori formar lectors i escriptors competents. Per aconseguir aquest objectiu 
s’aplicaran les orientacions que dóna el currículum i es planificaran activitats de lectura i escriptura 
que tinguin en compte les necessitats comunicatives i acadèmiques que té l’alumnat en els 
diversos nivells. 
 
A la ZER se segueix l'enfocament metodològic que dóna el currículum. Hi ha un plantejament 
global sobre l'ensenyament de la lectura i l'escriptura. La majoria del professorat considera que 
l'ensenyament d'aquestes dues habilitats és responsabilitat del professorat de llengua. Les 
activitats que es proposen de lectura i escriptura no sempre tenen uns objectius clars, ni estan 
lligats als temes que es treballen. No sempre s'estableixen mecanismes de revisió per millorar 
cadascuna de les dues habilitats. 
 
Cal que es faci un plantejament global sobre l'ensenyament de la lectura i l'escriptura i s'ha de fer 
des de totes les àrees del currículum. Les activitats de lectura i escriptura han de tenir uns 
objectius clars i s'han d'establir mecanismes de revisió per millorar cadascuna de les dues 
habilitats. Han d'estar seqüenciades en funció del procés d'ensenyament. 

 
2.1.2.4. Relació llengua oral i llengua escrita 

En un plantejament integrat de l’ensenyament de les habilitats lingüístiques, la relació que s’ha 
d’establir entre la llengua oral i la llengua escrita ha de ser recíproca. Hi ha activitats en què 
aquesta relació és inherent: la lectura expressiva, el teatre… 
 
En els centres de la nostra ZER hi ha un plantejament integrat d’aquestes habilitats, que és 
compartit per la majoria del professorat. Es planifiquen activitats només des de l'àrea de llengua. 
S'utilitza la llengua oral i la llengua escrita com a suport per analitzar, reflexionar i millorar l'altra 
habilitat. Es planifiquen a tots els nivells activitats en què la relació de la llengua oral i la llengua 
escrita és inherent: lectura expressiva, teatre... 
 
Cal que tot el plantejament sigui compartit per la totalitat del professorat. És necessària la 
planificació de les activitats des de totes les àrees en què la interrelació de les habilitats sigui 
present. Hi ha d'haver una gradació pel que fa a la dificultat de les activitats. 
 

2.1.2.5. La llengua en les diverses àrees 
L’aprenentatge de la llengua és responsabilitat del professorat de totes les àrees. Per tal que 
l’alumnat assoleixi el nivell d’expressió i comprensió en català, concretats en els criteris del 
projecte lingüístic de centre, l’equip docent aplicarà a l'aula metodologies que estimulin l'expressió 
oral i escrita amb suports didàctics en català. 
 
A la nostra ZER el professorat de totes les àrees es responsabilitza que els alumnes assoleixin el 
nivell d'expressió i comprensió en català concretats en els criteris del PLC. S'apliquen 
metodologies que estimulen l'expressió oral amb suports didàctics en català. 
 
Ja  que el claustre considera que assolir un bon nivell d'expressió i comprensió en català és 
responsabilitat de totes les àrees s'ha d'actuar en conseqüència, i cal preveure mecanismes 
adequats de seguiment i d'avaluació. 
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Els centres que reben alumnat nouvingut que desconeix la llengua vehicular i d’aprenentatge del 
sistema educatiu de Catalunya aplicaran estratègies didàctiques i mesures organitzatives per tal 
d’aconseguir que aquest alumnat rebi una acollida al centre i una atenció lingüística 
personalitzada de qualitat que permeti l’accés en les millors condicions possibles al currículum 
ordinari. 
 
Actualment, cap centre de la ZER  disposa d'Aula d'Acollida i s’atén aquest alumnat segons els 
recursos i possibilitats de que es disposa. 
 . 
 
 

2.1.2.8. Atenció de la diversitat 
El centre ha de definir com organitza l’atenció a la diversitat de necessitats i ritmes d’aprenentatge 
de l’alumnat i s’ha de centrar fonamentalment a reforçar el desenvolupament de la llengua oral a 
parvulari, l’assoliment de la lectura i l’escriptura en el cicle inicial de l’educació primària i el 
desenvolupament de la comprensió lectora i l’expressió oral i escrita en la resta de cicles i nivells. 
Caldrà definir els mecanismes que s’han de posar en funcionament per assolir aquests objectius, 
els quals fan referència a l’adaptació del currículum, als aspectes organitzatius i a les orientacions 
metodològiques, comptant amb el suport dels serveis educatius. 
 
Els equips docents dels centres de la nostra ZER i els serveis educatius han iniciat actuacions 
conjuntament per avançar, en el marc d'una escola inclusiva, en l'atenció adequada de la diversitat 
de l'alumnat, la qual no s'identifica únicament amb l'atenció a l'alumnat amb necessitats 
educatives especials. No existeixen, però, unes línies d'actuació ni uns mecanismes organitzatius 
consensuats per atendre la diversitat de tot l’alumnat. 
 
Cal que els centres, amb l'assessorament dels serveis educatius, defineixin els mecanismes 
organitzatius, curriculars i pedagògics per atendre la diversitat de l'alumnat, d'acord amb les 
orientacions del Departament d'Educació. 
 

2.1.2.9. Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua 
El centre organitza la programació curricular i l’avaluació per potenciar l’ús del català. També 
s’organitzen activitats que tenen com a finalitat potenciar aquest ús. 
 
La nostra ZER té estratègies per potenciar l'ús del català i hi esmerça recursos, però no en fa un 
seguiment, i no està recollit en cap document, tot i que s'aplica en el dia a dia a l'aula. 
 
Cal que els centres de la ZER organitzin de manera progressiva la programació curricular i 
l'avaluació en la potenciació de l'ús del català, s'ha de fer un seguiment, avaluant-ne el progrés i 
posar els recursos disponibles. 
 

2.1.2.10. Avaluació del coneixement de la llengua 
El conjunt d’actuacions previst pel centre en relació amb les diferents fases de l’avaluació de 
l’aprenentatge i l’ús de la llengua inclourà la valoració dels processos d’ensenyament-
aprenentatge de les dimensions comunicativa i literària, la gestió del currículum i els mecanismes 
de coordinació entre el professorat. 
 
A la nostra ZER existeixen criteris consensuats de les diferents fases del procés d'avaluació que 
s'apliquen, però no s'han actualitzat d'acord amb les noves orientacions curriculars i amb els nous 
perfils de l'alumnat. S'avaluen els processos d'aprenentatge i l'ús de la llengua relacionats amb la 
dimensió comunicativa i amb la dimensió literària. Els resultats de l'avaluació són un element 
important a l'hora de decidir l'organització del currículum i l'atenció personalitzada de l'alumnat. 
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2.1.3.3. Diversitat lingüística del centre i de la societat en el 
currículum 

Per formar parlants plurilingües i interculturals cal l'assoliment de la competència plena en català, i 
en castellà com a garantia que l'escola proporciona als alumnes la competència que els cal per 
tenir les mateixes oportunitats; també el respecte per la diversitat lingüística i el desig d'aprendre 
altres llengües i d'aprendre de totes les llengües i cultures. A més, la diversitat lingüística present 
a les aules del centre i a l’entorn del centre s’aprofita per fer activitats relacionades amb el 
currículum. 
 
A la nostra ZER es valora el bagatge lingüístic de l'alumnat, i a voltes, es fa protagonista en una 
activitat de desenvolupament del currículum a l'alumnat que té com a llengua familiar una llengua 
diferent al català o al castellà. 
 
Cal que els centres treballin la diversitat lingüística i l'han d'aprofitar per formar parlants 
plurilingües i interculturals. Cal que siguin activitats consensuades per tot el professorat. 
 

2.1.3.4. Català i llengües d’origen 
Ha d’existir una relació directa entre l’aprenentatge de la llengua i l’establiment de vincles afectius 
basats en el reconeixement i valoració de la llengua d’origen de l’alumnat. Per això, els equips 
docents han de disposar d’informació sobre les diverses llengües familiars presents a l’aula per 
fer-ne ús. També han de tenir present la interdependència lingüística i l’assoliment de les 
competències comunes per millorar l’aprenentatge de tothom. 
 
El professorat de la nostra ZER disposa d'informació sobre les diverses llengües familiars presents 
a l'aula per fer-ne ús, valorar-les i tenir-les en compte. La interdependència lingüística i 
l'assoliment de les competències comunes es tenen en compte en totes les àrees. 
 
Cal que els centres estableixin una relació directa entre l'aprenentatge del català i el 
reconeixement i valoració de la llengua d'origen de l'alumnat. Els equips docents han de disposar 
d'informació i han de tenir present la interdependència lingüística i l'assoliment de les 
competències comunes per millorar l'aprenentatge. 
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A  nostra ZER la majoria del professorat aplica alguns aspectes de l'enfocament metodològic que 
dóna el currículum, però no s'ha reflexionat conjuntament sobre quins canvis s'han de produir en 
la pràctica educativa per aplicar les orientacions. S'incorporen algunes activitats funcionals, però 
els aspectes formals continuen tenint molt més pes en l'ensenyament. No s'aprofita prou el que 
s'està treballant en llengua catalana. 
 
Cal que hagi un plantejament global sobre l'ensenyament de la lectura i l'escriptura. Les activitats 
de lectura i escriptura que es proposin han de tenir uns objectius clars i han d'estar lligats al temes 
que es treballin, S'han d'establir mecanismes de revisió per millorar cadascuna de les dues 
habilitats i coordinar-se amb el  professorat de llengua catalana. 
 

2.2.1.4. Activitats d’ús 
El centre preveu l'ús de la llengua castellana en la projecció dels resultats del treball curricular fora 
de l'aula d'aprenentatge mitjançant: suports comunicatius a l'ús, com ara la revista, la pàgina web, 
la ràdio o contactes amb altres centres d' indrets de parla castellana amb qui té un programa 
conjunt. 
El centre assegura la presència dels recursos TIC i audiovisuals en l'aprenentatge de la llengua 
castellana: com a mitjà d'accés a material divers, per atendre els diferents estils i ritmes 
d'aprenentatge de l'alumnat, per la vàlua afegida que aquestes eines tenen en el 
desenvolupament d'estratègies per al tractament de la informació i per a la difusió dels resultats de 
les tasques d'aprenentatge. 
 
L’alumnat de la nostra ZER té un nivell escrit de la llengua castellana correcte, però una part, 
d'origen no castellanoparlant, té  algunes dificultats per expressar-se oralment en aquesta llengua. 
 
S'han de preveure més activitats d’incentivació de la llengua castellana, consensuades per l'equip 
docent. 

 
2.2.1.5. Castellà a les àrees no lingüístiques  

El centre planifica la impartició de blocs de continguts curriculars d'àrees no lingüístiques en 
castellà i en justifica la selecció. En la programació d'aquesta opció s'utilitza la metodologia pròpia 
de l'àrea i s'inclou suport lingüístic per tal de facilitar la compleció de les tasques i assegurar 
l'aprenentatge dels continguts. 
 
Als centres de la nostra ZER actualment no hem optat per aquesta opció d’utilitzar la llengua 
castellana en àrees no lingüístiques però no descartem en un futur fer el més convenient segons 
les necessitats de l’alumnat. 
 

2.2.1.6. Alumnat nouvingut 
El centre ha de posar els mecanismes necessaris per tal que l’alumnat que s’incorpora 
tardanament al sistema educatiu i que no coneix cap de les dues llengües oficials, en acabar 
l’ensenyament, les conegui ambdues de la mateixa manera. 
 
A la nostra ZER s'ha assegurat un nivell bàsic de llengua catalana de l'alumnat nouvingut. 
Posteriorment s'ha iniciat un ensenyament de la llengua castellana que té present el que ja sap 
l'alumnat de llengua catalana i la presència del castellà en la societat. 
 
Cal seguir en aquest camí  
 
  
 
 



   
          ZER ATZAVARA 
 

 

  19 

lingüístiques i comunicatives donin resposta a les necessitats que té l'alumnat que reflecteixen un 
nivell de coneixement de la llengua estrangera prou satisfactori. 
 
Per millorar el coneixement de la llengua estrangera s'han de preveure agrupaments de diversa 
tipologia per atendre els diversos ritmes d'aprenentatge. 

 
  2.3.1.1.2. Metodologia 

El centre vetlla perquè l'enfocament emprat en l'aprenentatge i ús de les llengües estrangeres 
inclogui oportunitats perquè l'alumnat adquireixi habilitats lingüístiques, amb especial èmfasi en la 
competència oral en els primers estadis, contribueixi en el desenvolupament cognitiu de l'alumnat i 
l'ajudi a esdevenir progressivament autònom per continuar aprenent, i aprengui a treballar en 
col·laboració. 
 
A la nostra ZER  es treballa l'ensenyament de la llengua des d'un enfocament comunicatiu.  
 
Cal  millorar les oportunitats d’ús de llengües estrangeres dels centres per tal de que els alumnes 
adquireixin totes les habilitats lingüístiques . 
 

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

El centre estableix uns criteris de coherència i continuïtat metodològica per a la tria dels materials 
didàctics i vetlla per donar oportunitats a l'alumnat per a l'accés a recursos addicionals variats que 
afavoreixen l'atenció a la diversitat. Cal que s’especifiquin els criteris de coherència i continuïtat 
metodològica que s’estableixen i com s’atén la diversitat a partir de l’oferta de materials. 
 
Periòdicament, a la nostra ZER es revisen els llibres de text i els materials didàctics que es fan 
servir el curs següent segons les necessitats de l'alumnat. Es preveuen materials que serveixin 
per a l'ampliació dels coneixements.  
 
Cal fer-ne un seguiment  

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

El centre assegura la presència dels recursos TIC, TAC i audiovisuals en l'aprenentatge de la 
llengua estrangera com a mitjà d'accés a material divers i autèntic, per atendre els diferents estils i 
ritmes d'aprenentatge de l'alumnat, per la vàlua afegida que aquestes eines tenen en el 
desenvolupament d'estratègies per al tractament de la informació, per diversificar els models 
lingüístics presents a l'aula i per a la difusió dels resultats de les tasques d'aprenentatge. 
 
Als centres de la nostra ZER no hi ha un criteri unificat pel que fa a l'ús dels recursos tecnològics. 
A més, hi ha una mancança d'aquests recursos. A l’escola de Puigpelat l’aula d’informàtica no té 
les condicions adequades ni espai suficient. 
 
Cal que els centres tinguin més recursos tecnològics adequats  i el professorat ha d'estar preparat 
per a fer-los servir correctament. 
 

  2.3.1.1.5. 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 
l'habitual en les interaccions (formals i informals) amb els alumnes vetllant sempre per establir un 
clima favorable en què l'alumnat se senti segur i estimulat per anar utilitzant-la progressivament.  
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Els centres docents són espais de convivència, on sigui possible que l’alumnat d’origen estranger 
pugui construir, com a ciutadà i ciutadana d’aquest país, una nova identitat compartida i no 
excloent que, en cap moment, impliqui la renúncia al bagatge lingüístic i cultural de cadascú. 
Una de les línies d’actuació és facilitar que els nois i les noies de nacionalitat estrangera (i també 
el conjunt de l’alumnat) puguin conèixer les cultures i les llengües d’origen.  
 
Els centres de la ZER no han previst el tractament de les llengües d'origen ni mitjançant la 
realització de classes en horari extraescolar, ni mitjançant la presència simbòlica en algunes 
situacions, ni com a recurs a l'aula per treballar la dimensió plurilingüe i intercultural del 
currículum, excepte a l’escola de Nulles que tenen previst posar un rètol de benvinguts en 
romanès, àrab i català. 
 
El centre encara que no tingui prevista la realització de classes de llengua d'origen en horari 
extraescolar hauria de fer un ús simbòlic esporàdicament en cartells o treballs per tal d'afavorir 
l'autoestima de l'alumnat que té altres llengües. 
 
 
 
 
 
2.4. Organització i gestió  

2.4.1. Organització dels usos lingüístics  
2.4.1.1. Llengua del centre 

Els rètols, cartells, murals i l’ambientació en general han de ser en català. El centre esdevé un 
referent d’ús de la llengua. 
 
Als centres de la ZER s’ha acordat seguir un criteri lingüístic favorable a l'ús del català en tots els 
rètols, els cartells i decoració general dels centres. A la pràctica es respecta aquest acord i se'n fa 
un seguiment. 
 
Cal seguir aquesta línia  d’actuació . 
 

2.4.1.2. Documents de centre 
Els documents de centre: PEC (i PLC), RRI, i PAC, amb els continguts i referents de la llengua 
catalana, han d’impregnar la vida del centre, s’han de revisar i actualitzar periòdicament, els ha de 
conèixer tot el professorat i cal tenir-los en compte en totes les actuacions per evitar 
contradiccions entre els continguts dels documents i les actuacions que se’n deriven. S’han de fer 
conèixer, encara que sigui en una versió reduïda, al conjunt de la comunitat educativa. 
 
A la nostra ZER s’està en una fase avançada d'actualització dels continguts referits a la llengua 
catalana en els documents de centre, i s'ha arribat a un consens sobre la necessitat d'ajustar les 
actuacions a aquests principis expressats en els documents. 
 
Els documents dels centres s'han de revisar i actualitzar amb més regularitat i cal tenir-los en 
compte en totes les actuacions. 
 

2.4.1.3. Ús no sexista del llenguatge 
Els centres educatius han d’utilitzar un llenguatge no sexista ni androcèntric. Cal que es treballi 
amb l’alumnat perquè pugui superar tota mena d'estereotips i perquè pugui tenir actituds crítiques 
davant dels continguts de risc que denigren les persones per motius de sexe o que l'associen a 
imatges tòpiques que es converteixen en vehicle de segregació o desigualtat. 
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El centre educatiu ha de preveure de manera efectiva que en l’organització i la realització 
d’activitats extraescolars (tallers d’estudi assistit, activitats d’educació no formal de l’AMPA o del 
Pla educatiu d’entorn, Esport a l’escola, etc.) se segueixin els mateixos criteris que s’han establert 
en el projecte lingüístic. Els responsables d’aquestes activitats s’adreçaran sempre en català a 
l’alumnat, tant en les situacions formals com en les més informals. Per aconseguir-ho ha de 
garantir-se la coordinació del centre educatiu amb les persones responsables que duen a terme 
aquestes activitats. 
 
Els centres educatius de la ZER veuen bé que es desenvolupin activitats extraescolars en llengua 
catalana al mateix centre, però es limita a facilitar-ne el funcionament. 
 
Els responsables d'algunes activitats extraescolars, a iniciativa pròpia o del centre educatiu, 
s'haurien de preocupar pel seu compte de fer cursos de llengua catalana per millorar la seva 
competència professional, i els centres haurien de vetllar per aquesta exigència professional. 
 
2.4.1.6.3. Contractació d’activitats extraescolars a les empreses 
L’Acord del Govern de la Generalitat, (30 de novembre de 2004) estableix: Per fomentar l’ús del 
català, el Govern exigirà la presència de la llengua en la contractació pública (...) En general, les 
empreses contractades per la Generalitat hauran d’utilitzar el català en els rètols, publicacions, 
avisos i en la documentació adreçada al públic. Quan l’idioma formi part, directament o 
indirectament, del producte o del servei contractats, aquests hauran de ser en català. Per tant, 
hom vetllarà perquè en la contractació d’activitats extraescolars les empreses usin el català (cases 
de colònies, transports, excursions, etc.). 
 
Als centres de la nostra ZER s'ha acordat vetllar perquè en la contractació d'activitats 
extraescolars que realitza l’AMPA o Ajuntament , les empreses usin el català. 
 

2.4.1.7. Llengua i entorn 
El centre participa en el pla educatiu d’entorn de la població (o es coordina en xarxa) per tal de 
treballar conjuntament amb les administracions públiques i amb les entitats i garantir la continuïtat 
i la coherència educativa en temes com l’ús de la llengua catalana, la interculturalitat i la cohesió 
social. 
 
El centre no participa en cap pla educatiu d'entorn ja que a la zona no n’hi ha cap en aquests 
moments. Però promou el treball en xarxa en l’Ajuntament, CRP, entitats culturals,...per tal de 
donar més coherència educativa . 
 

2.4.2. Plurilingüisme al centre educatiu 
2.4.2.1. Actituds lingüístiques 
Segons la Declaració Universal de Drets Lingüístics, tothom té dret a ésser reconegut com a 
membre d’una comunitat lingüística i, si s’estableix en el territori d’una altra, té el dret i el deure de 
mantenir-hi una relació d’integració. Per aquest motiu, el centre educatiu ha de tenir en compte la 
diversitat lingüística de l’alumnat i aprofitar-la, tant per afavorir l’autoestima com per enriquir el 
currículum i les activitats ordinàries del centre. 
 
Als centres de la ZER alguns alumnes pateixen insults i menyspreus pel seu origen cultural 
familiar o pels seus trets, la qual cosa afecta la seva autoestima. El centre és conscient d'aquesta 
problemàtica i treballa per solucionar aquesta problemàtica . 
  
El centre hauria de disposar de programes específics sobre drets lingüístics, interculturalitat i 
resolució de conflictes, i que siguin assumits per la totalitat del professorat. 
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Als centres de la ZER no hi ha cap coordinació a l'hora d'establir la programació curricular de les 
diverses àrees. Se segueix el llibre de text de les diferents llengües. 
 
Hauria d'haver una coordinació en tots els àmbits de les llengües treballades als centres. 
 

2.4.5.2. Estructures lingüístiques comunes 
El treball ben executat de les estructures lingüístiques comunes ajuda a assolir els objectius de 
l'aprenentatge de la llengua catalana, castellana i llengües estrangeres de l'educació primària i 
secundària. L'eix vertebrador de l'ensenyament de llengües de Catalunya gira entorn del 
tractament d'aquestes llengües i en com s'organitza l'ensenyament-aprenentatge de les 
estructures lingüístiques comunes. 
 
Als centres de la ZER no s’ha fet cap reflexió sobre el tractament de les estructures lingüístiques 
comunes. Cada professor de llengua opta de manera individual pel que fa a la programació i 
metodologia de les diverses llengües. 
 
Els centres haurien de fer una anàlisi i una reflexió sobre el tractament de llengües i el tractament 
de les estructures lingüístiques comunes que se'n deriven, però hi ha impediments d’ordre pràctic 
( distància entre escoles, diversitat de tipus d’alumnat, poques hores de coordinació entre els 
mestres de la ZER,...) que fan difícil que es duguin a la pràctica. 
 
 
 
 
 

2.4.5.3. Projectes d’innovació 
El centre participa en projectes d’innovació pel que fa referència a l’aprenentatge/ensenyament de 
les llengües. 
 
A la nostra ZER hi ha professorat que individualment participa en projectes d'innovació però que 
no repercuteix en el conjunt dels centres. Com a ZER el professorat d’anglès ha participat en el 
projecte "Orator" de llengües estrangeres. 
 
Caldria impulsar  la participació de projectes d'innovació que repercuteixin en tots els centres pel 
que fa a l'ensenyament/aprenentatge d'una de les llengües del currículum i amb la implicació de la 
majoria del professorat. 

 

2.4.6. Biblioteca escolar 
La biblioteca escolar és un centre de recursos, un espai d’aprenentatge i de suport al 
desenvolupament de les àrees curriculars. La llengua dels documents ha de ser preferentment la 
catalana, però també ha de tenir en compte les llengües curriculars i la diversitat lingüística de 
l’alumnat.  
La dinamització de la biblioteca escolar comprèn la planificació i el desenvolupament de diferents 
programes, propostes i activitats de foment de la lectura i el pla de lectura de centre. 
 
Els centres de la ZER (excepte a Puigpelat, per motius d’espai) tenen una biblioteca amb un 
volum de documents suficient per donar resposta a les necessitats d'informació de la seva 
comunitat educativa. Pel que fa a la llengua, els documents estan escrits en català i en les altres 
llengües del currículum. Pel que fa a les activitats de foment de la lectura i accés i ús a la 
informació, els centres tenen una planificació anual. 
Cada any fomentem el gust per la lectura treballant un llibre i després hi ha la visita de l’escriptor. 
 
Caldria introduir documents escrits en les llengües de la nova immigració. 
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La ZER s’ hauria de plantejar fer  una revista amb una periodicitat concreta. 

 
2.4.7.3. Exposicions 

El centre organitza, amb la col·laboració d’organismes públics o d’entitats, exposicions sobre 
temàtica relacionada amb el món de l’educació. Es prioritza que siguin en llengua catalana. 
 
Als centres de la ZER no s’organitzen exposicions perquè no hi ha els condicionaments 
necessaris per muntar-les, però es creu que seria convenient fer-ho per treballar la cohesió de la 
comunitat educativa. Cada escola exposa els treballs de diferents temàtiques treballades a l’aula 
als passadissos dels centres. 
 
Caldria plantejar-se la necessitat d'organitzar exposicions als centres, i amb un criteri compartit 
sobre els continguts i l'ús de la llengua catalana. 

 
2.4.8. Xarxes de comunitats virtuals 

El centre organitza, amb la col·laboració d’organismes públics o d’entitats, exposicions sobre 
temàtica relacionada amb el món de l’educació. Es prioritza que siguin en llengua catalana. 
 
Els centres de la nostra ZER no participen en cap espai virtual d'intercanvi d'informació ni per al 
professorat ni per a l'alumnat, ni ha creat cap espai de comunicació virtual entre professorat  i 
alumnat ja que no disposem de cap professional disposat a  participar. 
 
A la ZER s’hauria de plantejar la necessitat que algun professor participés en un espai virtual 
d'intercanvi d'experiències amb la intervenció de part de l'alumnat. 

2.4.9. Intercanvis i mobilitat 
Els intercanvis epistolars, telemàtics i presencials, la col·laboració entre centres i les colònies i 
estades lingüístiques creen dinàmiques encaminades a millorar la competència lingüística de 
l’alumnat i a afavorir el coneixement de la riquesa històrica, lingüística i cultural d’altres indrets. 
 
A la nostra ZER no s'ha plantejat cap intercanvi actualment amb altres centres. A l'aula es 
potencia les necessitats de comunicació i  l’ampliació del coneixement històric, lingüístic i cultural 
dels indrets on es parlen les llengües treballades al centre. També es realitza la festa de la ZER 
on els alumnes es relacionen entre ells. 
 
En la programació de cada matèria caldria preparar diverses sortides acadèmiques que 
complementin el currículum en el seu vessant més pràctic. 
 

2.4.10. Dimensió internacional del centre educatiu 
Participació: 
La dimensió europea i internacional del centre educatiu és garantia de participació en un món 
global. El desenvolupament de la dimensió internacional del centre dóna oportunitats a l’alumnat i 
al professorat de conèixer, col·laborar i treballar conjuntament amb altres centres d’arreu del món 
per a la millora dels processos educatius vers el diàleg intercultural i la ciutadania activa.  
Coordinació: 
La dimensió europea i internacional del centre educatiu afavoreix la projecció externa del centre.  
Per facilitar la participació del centre en programes i projectes internacionals és imprescindible la 
coordinació dels equips docents.  
La coordinació d’actuacions, participants i ús dels recursos lingüístics i comunicatius per a 
desenvolupar un projecte internacional ha d’estar impulsada en el projecte lingüístic plurilingüe. 
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ANNEXOS 
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