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0. Introducció 
0.1. Presentació del document 
L’INS Berenguer d’Entença va entrar en funcionament el curs 1989-90 i el curs 

següent ja es va elaborar el PLC. Aquest document, però, s’ha d’anar revisant, 

motiu pel qual aquest curs 2020-2021 se’n fa una actualització. El PLC és un 

document que forma part del projecte educatiu de centre (PEC). La funció del 

PLC és l’organització i la gestió de l’ús i l’ensenyament de la llengua catalana i 

de l’ensenyament de les altres llengües presents en el currículum. Els referents 

normatius en els quals es basa el PLC són la Llei 1/1998, de política lingüística; 

l’Article 4 del Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels 

ensenyaments de l’educació secundària obligatòria; l’Article 4, del Decret 

142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del 

batxillerat. 

 

 

1. Context sociolingüístic 
1.1. Alumnat 
L’alumnat de l’INS Berenguer d’Entença procedeix, principalment, del municipi 

de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, tot i que també trobem alumnes d’altres 

localitats 1 . En el cas de l’ESO i el Batxillerat, els alumnes del municipi 

representen un 84,7% i 69,5%, respectivament, del total d’alumnes del nivell 

educatiu corresponent; mentre que als CFGM i CFGS el percentatge d’alumnes 

de la població es redueix significativament. 

La llengua habitual entre l’alumnat és el castellà. Un 19,4% utilitza el català com 

a llengua a casa, un 38,8% el castellà, un 20,2 % català i castellà, un 15,7% 

altres llengües i d’un 5,9% no en tenim informació. El percentatge dels que parlen 

en català es veu reduït en l’ús que en fan els alumnes en el centre ja que els que 

canvien de llengua són els catalanoparlants i no els castellanoparlants. 

 

 

                                                 
1 Veure annex. 
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1.2. Entorn 
L’INS Berenguer d’Entença està situat al nucli de l’Hospitalet de l’Infant, a una 

distància de 9 km. de Vandellòs i a 28 km. de Reus, la capital de la comarca del 

Baix Camp. En conjunt, la localitat té 6.482 habitants (distribuïts entre els nuclis 

de l’Hospitalet de l’Infant, Vandellòs, Masriudoms i Masboquera). Aquesta 

distinció entre les dues zones de població és significativa ja que l’alumnat 

procedent dels nuclis de l’interior és, majoritàriament, catalanoparlant, mentre 

que el de l’Hospitalet de l’Infant és més castellanoparlant. L’activitat econòmica 

de la població es troba, principalment, en els sectors secundari i terciari. 

 

 

2.Tractament de les llengües al centre 
2.1. La llengua catalana, llengua vehicular i d’aprenentatge 
2.1.1. La llengua, vehicle de comunicació i de convivència 
2.1.1.1. El català, vehicle de comunicació 
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 i de les activitats internes i externes de la comunitat educativa 

(activitats orals i escrites de l’alumnat i del professorat, exposicions del 

professorat, llibres de text i material didàctic, activitats d’aprenentatge i 

d’avaluació, comunicacions amb les famílies). D’aquesta manera, l’alumnat 

assolirà un dels objectius de l’Article 3 del Decret 143/2007, de 26 de juny, que 

és comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, textos i missatges 

complexos en llengua catalana, i consolidar hàbits de lectura i comunicació. En 

el nostre centre, el català és utilitzat en la gran majoria d’activitats d’ensenyament 

i aprenentatge; tanmateix, hi ha algun membre del professorat que utilitza el 

castellà en les seves classes.  
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2.1.1.2. El català, eina de convivència 
La llengua catalana no ha de quedar limitada a una llengua exclusivament 

d’aprenentatge, sinó que s’ha de dinamitzar l’ús del català en tots els àmbits de 

convivència i de comunicació quotidiana al centre educatiu. En el cas de l’INS  

Berenguer d’Entença, el català és la llengua vehicular en situacions de relació 

informal entre el professorat però no entre l’alumnat.  

 

2.1.2. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana 
2.1.2.1. Llengua oral 
En el desenvolupament de les activitats escolars el paper de la llengua oral és 

fonamental, cal aprendre a parlar, escoltar, exposar i dialogar per aprendre. Això 

implica ser conscient dels principals tipus d'interacció verbal, ser 

progressivament competent en l'expressió i comprensió dels missatges orals. Un 

bon domini de l’expressió és bàsic per ser ciutadans i ciutadanes que estiguin 

preparats per saber expressar de manera raonada i coherent les seves opinions. 

La competència comunicativa lingüística i audiovisual està directament 

relacionada amb les matèries de llengua, però també cal treballar-la des de les 

altres àrees del currículum. En el cas de l’INS Berenguer d’Entença, l’alumnat 

treballa i coneix tant la variant oriental com l’occidental del català, ja que els 

alumnes que resideixen a l’Hospitalet parlen en català oriental mentre que els 

que viuen als nuclis de l’interior, ho fan en la variant occidental. 

 

2.1.2.2. Llengua escrita 
L’ensenyament de la llengua escrita ha de tenir com a objectiu aconseguir, al 

final de l’ensenyament obligatori, la formació de lectors i escriptors competents. 

Tal i com es diu al Decret 143/2007, de 26 de juny, el desenvolupament de la 

competència comunicativa (tant la receptiva, és a dir, la lectura, com la 

productiva, això és, l’escriptura) no ha de ser un afer exclusiu de l’àmbit de 

llengua. Cal motivar qui llegeix i escriu perquè descobreixi en la llengua escrita 

una eina d’entendre’s a si mateix o a si mateixa i a les altres persones i també 

que és una font de descoberta i de plaer personal. En això té molta importància, 

entre altres recursos, la potenciació de la biblioteca com a dinamitzadora de 
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l’aprenentatge lector i escriptor. En el nostre centre, aquest foment de la lectura 

es realitza també, especialment, a 1r i 2n d’ESO amb el pla d’Impuls a la Lectura 

(ILEC). Aquest curs 2020-2021, però, a causa de la pandèmia per la COVID-19 

aquesta activitat no es durà a terme. 

 
2.1.2.3. Relació llengua oral i llengua escrita 
Un plantejament integrat de les llengües implica treballar les quatre habilitats 

lingüístiques (parlar, escoltar, llegir i escriure) de manera conjunta. A més, cal  

tenir en compte que per millorar una habilitat cal recórrer al suport que ofereix 

una altra i que aquesta tasca, tal i com diu l’Article 8 del Decret 143/2007, de 26 

de juny, es realitzarà en totes les matèries. Algunes de les activitats en què la 

relació de la llengua oral i la llengua escrita és inherent són la lectura expressiva 

o el teatre. Ambdues activitats es duen a terme en els diversos cursos de l’ESO 

i del Batxillerat, ja sigui, per exemple, fent ús de les noves tecnologies, com ara 

el programa Audacity. Pel que fa a l’activitat de teatre, aquest curs no es farà a 

causa de la pandèmia per la COVID-19. 

 

2.1.2.4. La llengua en les diverses àrees 
Les matèries lingüístiques tenen, evidentment, una importància remarcable en el 

desenvolupament de la competència comunicativa. Cal, però, recordar que, en 

ser una competència transversal a totes les matèries, l’assoliment dels objectius 

bàsics dependrà del tractament que se’n faci a totes. Principalment, però, 

l’aprenentatge del català es considera responsabilitat del professorat de llengua 

catalana.  

 

2.1.2.5. Continuïtat i coherència entre cicles i nivells 
Per garantir la funció educativa que tenen tots els centres d’ensenyament és 

bàsic que l’equip docent disposi d’un espai per poder coordinar-se i per fer el 

traspàs de la informació sobre les característiques de l’alumnat.  En el cas del 

nostre centre, aquest disposa de documents que concreten aspectes didàctics i 

organitzatius. Les programacions i els criteris d’avaluació són revisats en les 

respectives reunions de departament. D’altra banda, hi ha coordinació amb els  
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centres de primària dels quals es reben alumnes, així com també quan els 

alumnes canvien de cicle o d’etapa dins del mateix institut. 

 

2.1.2.6. Treball de síntesi, Projecte de recerca, Treball de recerca, Crèdit de 
síntesi i Projecte d’atenció a la infància 
En l’elaboració i exposició dels treballs interdisciplinars dels diferents nivells 

d’ensenyament, el català és la llengua utilitzada. Es contempla l’ús d’altres 

llengües en els casos següents: 

 - Les activitats corresponents a les matèries de castellà i/o llengües 

estrangeres en els treballs de síntesi (TdS). 

 - Quan el tema del treball de recerca (TdR) pertanyi a les àrees de llengua 

i literatura castellana o llengües estrangeres. 

 

2.1.2.7. Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua 
vehicular 
Els centres que reben alumnat nouvingut han d’aplicar estratègies didàctiques i 

mesures organitzatives per tal d’aconseguir que aquest alumnat rebi una acollida 

al centre i una atenció lingüística que li faciliti l’accés a la llengua vehicular i 

d’aprenentatge del sistema educatiu de Catalunya. Al centre existeix un pla 

d’acollida on es recullen i se sistematitzen les actuacions que s’han de posar en 

marxa per tal de facilitar la incorporació d’aquests alumnes. Per tal de garantir 

l’accés al currículum comú, aquests alumnes segueixen un pla individual intensiu 

(PI) que cada professor fa de la seva matèria i en el qual podem trobar els 

objectius, els recursos i com se’ls avaluarà. 

Aquest curs 2020-2021 disposem d’una professora que gestiona l’aula d’acollida. 

D’altra banda, aquest alumnat també participa en l’activitat “Parelles 

lingüístiques”, però aquest curs no es podrà fer a causa de la situació de 

pandèmia. 

 

2.1.2.8. Atenció de la diversitat 
Tal i com diu l’Article 13 del Decret 143/2007, de 26 de juny, l'educació 

secundària obligatòria s'organitza d'acord amb els principis de l'educació comú i 
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d'atenció a la diversitat de l'alumnat. Les mesures d'atenció a la diversitat tenen 

com a objectiu atendre les necessitats educatives de cada alumne per poder 

assolir les competències bàsiques, els objectius educatius i els continguts de 

l'etapa. Entre aquestes mesures trobem els agrupament flexibles, les 

adaptacions curriculars i programes personalitzats per a aquells alumnes amb 

necessitats específiques.  

En el cas de l’INS Berenguer d’Entença, el centre, amb la col·laboració dels 

serveis educatius, ha definit els mecanismes organitzatius, curriculars i 

pedagògics per atendre la diversitat de l’alumnat. Concretament, en les matèries 

de llengua castellana, llengua catalana i matemàtiques, als alumnes que 

presenten més dificultats de cada grup-classe se’ls fa una adaptació curricular i 

treballen en un grup reduït. Pel que fa als alumnes de 4t d’ESO, a més incloem 

la matèria de llengua estrangera.  

Aquest agrupament és flexible ja que durant el curs, en funció de l’evolució de 

l’alumne, aquest pot passar al grup-classe i viceversa.   

 

2.1.2.9. Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua 
Cada cop és més gran l’acord segons el qual les llengües s’aprenen en l’ús social 

i que les necessitats pragmàtiques de comunicació són les que van orientant i 

afavorint l’assentament del codi. Per tant, per ensenyar adequadament les 

llengües i la comunicació cal dissenyar situacions d’aprenentatge globals en què 

l’ús motivat i reflexiu de les estratègies lingüístiques i comunicatives porti a la 

solució dels problemes que s’hi plantegen. En el cas de la llengua catalana i 

castellana, el professorat d’aquestes matèries treballarà l’expressió oral a l’aula, 

per exemple demanant als alumnes presentacions multimèdies. Quant a 

l’expressió escrita, cal destacar l’enfocament comunicatiu que té, des del punt de 

vista didàctic, la revista del centre. La seva elaboració va a càrrec, en bona part, 

de l’alumnat de 3r d’ESO de l’institut. Majoritàriament, la llengua utilitzada en la 

seva redacció és el català, tot i que també hi podem llegir alguns textos en les 

altres llengües que s‘ensenyen al centre. 
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2.1.2.10. Avaluació del coneixement de la llengua 
Segons el Decret 143/2007, de 26 de juny, cal abandonar la visió de l’avaluació 

exclusivament sancionadora dels resultats de l’alumnat, i passar a concebre-la 

fonamentalment com a activitat comunicativa que regula (i autoregula) els 

processos d’aprenentatge i ús de la llengua, a fi de potenciar el desenvolupament 

de la competència plurilingüe i l’assoliment de l’autonomia de l’aprenentatge. 

D’aquesta manera, doncs, es responsabilitza, en certa manera, l’alumnat del seu 

procés d’aprenentatge. A l’INS Berenguer d’Entença existeixen criteris 

d’avaluació consensuats dins de cada departament sobre els elements que s’han 

de tenir en compte a l’hora de valorar els aprenentatges i l’ús de la llengua. Els 

processos d’aprenentatge i ús de la llengua que s’avaluen estan relacionats amb 

la dimensió comunicativa i la dimensió literària. L’ús dels diferents tipus 

d’avaluació (autoavaluació, heteroavaluació, coavaluació, individual, col·lectiva) 

i instruments (pautes d’avaluació, qüestionaris, dossiers) asseguraran l’eficàcia 

educativa.  

 
2.1.2.11. Materials didàctics 
Els materials didàctics i els llibres de text que s'utilitzin han de respectar els 

principis, valors, llibertats, drets i deures constitucionals i estatutaris i s'han 

d'adequar a les prescripcions que efectuï el Departament d'Educació per a la 

seva aplicació. Els llibres de text escollits, excepte els de llengua castellana i els 

de llengües estrangeres, han de ser en català, llengua vehicular de 

l’ensenyament a Catalunya.  

En el cas de l’INS Berenguer d’Entença, els criteris per a la selecció dels llibres 

de text i també per a la resta de materials didàctics (materials per atendre la 

diversitat de necessitats d’aprenentatge, diccionaris, recursos audiovisuals...) 

són responsabilitat de cada departament.  

Principalment es treballa amb format paper, encara que en la majoria de matèries 

s’utilitza, com a suport, el llibre digital. 
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2.1.3. El català, llengua vertebradora d’un projecte plurilingüe 
2.1.3.1. Informació multimèdia 
La incorporació de les tecnologies de la informació i de la comunicació al sistema 

educatiu respon al desenvolupament de la societat del coneixement en l’àmbit 

formatiu. Des d’aquest punt de vista, hi ha una relació directa entre el 

desenvolupament de les TIC i la llengua com a vehicle de comunicació i de 

convivència. Per potenciar l’ús educatiu de les TIC i assessorar l’equip directiu,  

el claustre i la comunitat educativa en la seva optimació és convenient que a 

cada centre es constitueixi una comissió TIC. 

Pel que fa a l’INS Berenguer d’Entença, l’ús de la llengua catalana com a llengua 

vehicular principal del programari i dels suports digitals que en general produeix 

(Moodle, i pàgina web del centre, principalment) pot considerar-se òptim. 

 

2.1.3.2. Usos lingüístics 
La complexa situació lingüística de la societat catalana fa que el professorat de 

llengua treballi explícitament els usos lingüístics de l’alumnat, per tal de fer de la 

llengua catalana la llengua d’ús habitual. Al nostre centre, aquesta tasca recau, 

bàsicament, sobre el professorat de llengua i literatura catalanes, tot i que el 

català és la llengua vehicular de bona part del professorat, tal i com ja s’ha 

comentat anteriorment2.  

 

2.1.3.3. Diversitat lingüística del centre i de la societat en el currículum 
Aprendre a expressar i interpretar diferents tipus de discursos adequats a la 

situació comunicativa i en diferents contextos socials i culturals, implica el 

coneixement d'alguns aspectes de la diversitat lingüística i cultural, així com 

algunes de les estratègies necessàries per a interactuar d'una manera adequada 

en contextos plurals. Aquesta dimensió plurilingüe i intercultural de la 

comunicació suposa poder comunicar-se en diverses llengües amb distint nivell 

de domini i formalització.  

                                                 
2 Veure l’apartat 2.1.1.1. El català, vehicle de comunicació 
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Per formar parlants plurilingües i interculturals cal, en primer lloc, l’assoliment de 

la competència plena en català, la llengua pròpia de Catalunya, i en castellà com 

a garantia que l’escola proporciona a l’alumnat la competència que li cal per tenir 

les mateixes oportunitats. A l’INS Berenguer d’Entença, la majoria de l’alumnat 

té com a llengua habitual el català o el castellà, tot i que alguns alumnes parlen 

habitualment una altra llengua.  

 

2.1.3.4. Català i llengües d’origen 
Segons el Decret 143/2007, de 26 de juny, el projecte educatiu dels centres 

preveurà l'acollida personalitzada de l'alumnat nouvingut. A més, aquests 

alumnes tenen dret a no ésser separats en centres ni en grups classe diferents 

per raó de llur llengua habitual. En el cas de l’INS Berenguer d’Entença, el 

protocol d’acollida de l’alumnat nouvingut es troba recollit en el Pla d’Acollida.  

D’altra banda, 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. En el nostre centre el professorat disposa 

d’informació sobre les diverses llengües familiars presents a l’aula per poder-les 

valorar i tenir en compte, tot i que no sempre és possible fer-ne ús a causa del 

seu desconeixement . 

 

2.2.La llengua castellana 
2.2.1. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua castellana 
2.2.1.1. Introducció de la llengua castellana 
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. 

Segons el context sociolingüístic i el projecte educatiu propis, es vetlla per fer un 

desplegament del currículum incorporant el treball de les formes d'ús de la 

llengua castellana menys conegudes pel seu alumnat. 
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2.2.1.2. Llengua oral 
El centre té present que l'enfocament emprat en l'aprenentatge i ús de la llengua 

castellana inclogui activitats perquè l'alumnat adquireixi les habilitats 

lingüístiques adequades a la seva edat, amb especial èmfasi en la competència 

oral en els primers cursos. Es treballa bàsicament la variant estàndard del 

castellà, però es valoren també les altres variants. 

Es treballa habitualment la llengua oral en tots els cicles i es treballen les diverses 

modalitats de textos orals (entrevista, conversa, dramatització, argumentació...). 

 
2.2.1.3. 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’apliquen les orientacions del currículum i es 

planifiquen activitats de lectura i escriptura que tinguin en compte les necessitats 

comunicatives i acadèmiques que té l’alumnat en els diversos nivells. Se segueix 

l’enfocament metodològic que dona el currículum. Les activitats que es proposen 

de lectura i escriptura tenen uns objectius clars i estan seqüenciades en funció 

del procés d’ensenyament. 

 
2.2.1.4. Alumnat nouvingut 
Encara que en una primera fase, s’assegura un nivell bàsic de llengua catalana 

a l’alumnat nouvingut, posteriorment s’incideix en l’ensenyament de la llengua 

castellana.  

 

2.3.Altres llengües 
2.3.1. Llengües estrangeres 
2.3.1.1. Estratègies generals per a l’assoliment de l’objectiu de l’etapa 
El professorat de llengües estrangeres dissenya situacions d’aprenentatge 

globals en què l’ús motivat i reflexiu de les estratègies lingüístiques i 

comunicatives donen resposta a les necessitats que té l’alumnat. 
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2.3.1.1.1. Metodologia 
Hi ha un enfocament comunicatiu de l’ensenyament de segones llengües i, 

regularment, es fa un seguiment per tal de coordinar les accions del professorat  

amb la intenció d’evitar les reiteracions de continguts i avaluar la comprensió i la 

capacitat de producció de l’alumnat en les diferents situacions. En la línia d’evitar 

reiteracions en els continguts treballats, els llibres de text de llengua anglesa es 

treballen en dos anys. Així, a 1r i 2n d’ESO es fa servir un sol llibre, com també 

es fa a 3r i 4t d’ESO i a 1r i 2n de Batxillerat. 

Es preveu iniciar una coordinació entre els continguts que s’imparteixen en 

anglès i en francès per observar si pot ser útil el treball simultani de situacions 

comunicatives amb l’alumnat que aprèn totes dues llengües. 

 

2.3.1.1.2. Materials didàctics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera i 
atenció a la diversitat 
Periòdicament es revisen els llibres de text i els materials didàctics que es faran 

servir el curs següent segons les necessitats de l’alumnat. Donada la gran 

diversitat de nivells de l’alumnat i la presència d’alumnes nadius, es fan 

permanentment adaptacions dels continguts treballats d’acord amb el nivell i les 

capacitats individuals de l’alumnat.  

Tradicionalment, quan s’emprenen accions encarades a atendre la diversitat de 

l’alumnat, aquestes acostumen a centrar-se en l’alumnat que presenta 

problemes, mentre que l’alumnat amb un nivell superior acostuma a no ser atès 

adequadament. Conscients d’aquesta mancança, el professorat de llengües 

estrangeres prepara cada cop més adaptacions per  a aquest alumnat, que 

inclouen diverses actuacions. Així, per exemple, s’utilitzen llibres de lectura de 

diversos nivells atenent al nivell específic de cada alumne. Això ha portat en els 

darrers anys a l’adquisició de lectures originals, sense simplificar, dirigides a 

l’alumnat nadiu o amb molt bon nivell. L’alumnat amb coneixements superiors 

treballa part del temps de classe en la realització de projectes individuals o en 

parelles, relacionats amb els temes tractats i que requereixen un nivell superior 

de comprensió i expressió, sovint el resultat d’aquests projectes és una 

presentació de la feina feta  a la resta del grup. Els materials dels quals parteixen 
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els projectes són normalment autèntics, sense simplificar. Per altra banda, als 

alumnes nadius se’ls demana a més un major nivell en la reflexió metalingüística 

sobre la llengua i en la correcció gramatical i ortogràfica. Per tal de treballar en 

aquesta direcció, se’ls acostuma a fer ús de gramàtiques i webs dedicades a 

l’ensenyament d’anglès com a llengua estrangera. 

També es preparen materials de reforç i es fan adaptacions curriculars 

importants quan és necessari per a l’alumnat que presenta dèficits. Així doncs, 

s’adapten els llibres de lectura, la quantitat i tipus de deures, els exàmens versen 

sobre els mateixos continguts treballats a classe, però centrant-se en les 

competències bàsiques i presentant tasques de tipologia diferent. En els casos 

que aquest tipus d’adaptació no resulta suficient, elaborem materials diferents, 

més centrats en vocabulari bàsic i comprensió oral i escrita literal que els 

alumnes treballen paral·lelament a la resta del grup. 

 
2.3.1.1.3. Recursos tecnològics per a l’aprenentatge de la llengua 
estrangera 
El centre entén que la utilització dels recursos tecnològics permet atendre la 

diversitat de l’alumnat i n’explora noves possibilitats. 

A totes les aules es va instal·lar, a petició del professorat de llengües 

estrangeres, un sistema de reproducció d’àudio que millora substancialment la 

qualitat que oferien els clàssics radiocassetes portàtils. 

Donats els mals resultats que va tenir el projecte Educat 1X1, s’utilitza 

actualment llibre de paper, que es complementa amb continguts digitals que 

provenen de diverses webs específiques per a l’aprenentatge d’anglès. També 

es fan servir àudios i vídeos de diversa procedència, i es fa un ús extensiu de 

música en anglès a tots els cursos per tal millorar el nivell de comprensió auditiva.  

La música és una excel·lent eina donat que resulta propera als alumnes i la 

utilitzen fora de l’aula durant períodes de temps perllongats. Precisament aquest 

tipus d’exposició incideix en la “acquisition” de la llengua, probablement el 

principal dèficit de l’aprenentatge de llengües estrangeres a Catalunya. La 

llengua és en molts casos present només a l’aula (“learning”) i malgrat els 

esforços que fan molts alumnes, els falta el vocabulari i la fluïdesa que arriba 
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mitjançant el sistema adquirit. La música pot representar un pont entre els dos 

sistemes que pot ajudar a millorar considerablement la comprensió i producció 

de l’alumnat. Conscient de tot això, el professorat d’anglès ha vingut utilitzant en 

els darrers anys gran quantitat de cançons a l’aula. També s’organitza 

periòdicament l’activitat Singalong: una mena de concert/karaoke que culmina el 

procés de treball amb cançons dels dos primers trimestres. La dotació de 

netbooks de què disposa el centre permet fer aquestes activitats de manera 

individual, amb la qual cosa s’adapten millor a la diversitat de l’alumnat. 

A més, s’utilitzen diversos continguts propis accessibles des del moodle, el 

classroom. La dotació de les aules permet l’ús de tots aquests materials 

complementaris en qualsevol classe. 

 
2.3.1.1.4. L’ús de la llengua estrangera a l’aula 
Hi ha un acord de tot el professorat de llengües estrangeres que preveu la 

potenciació de la llengua estrangera en totes les interaccions tant formals com 

informals. En aquest aspecte, és especialment important el paper de les hores 

B, durant les quals es fa bàsicament treball oral. 

 

2.3.1.2. Projectes i programes plurilingües 
Des del curs 2014-2015 el centre participa en el Projecte Impuls a la Lectura 

(ILEC), el qual pretén aconseguir la millora de la competència lectora de 

l’alumnat per tal d’afavorir l’èxit educatiu, a més de potenciar el treball autònom 

per accedir a la informació i el coneixement, i formar bons lectors que gaudeixin 

i aprenguin llegint. 

El departament de llengües estrangeres va decidir utilitzar la metodologia ILEC 

en l’alumnat de tots els cursos de l’educació secundària obligatòria, batxillerat i 

també al cicle mitjà de TAPSD. Així, l’alumnat dedica estones de classe a llegir 

llibres que cada alumne tria lliurement adaptats al seu nivell i gustos entre una 

extensa biblioteca de novel·les, còmics, llibres de coneixements, revistes... 

Entre el curs 2017-2018 i el 2020-2021 va començar formalment (dins del 

programa Generació Plurilingüe GEP) la utilització de l’anglès en matèries no-

lingüístiques amb la metodologia AICLE:  AICLE Aprenentatge integrat de 
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contingut i llengua. En anglès CLIL (Content and Language integrated learning) 

i en francès EMILE (Enseignement d’une Matière par l’Intégration d’une Langue 

Étrangère). 

D'acord amb les orientacions europees: 

"CLIL is a dual-focus educational approach in which an additional language is 

used for the learning and teaching of content and Language with the objective of 

promoting both content and Language mastery to predefined levels" (Maljers, 

Marsh, Wolff, Genesee, Frigols- Martín, Mehisto, 2010). 

"...and with the objective of promoting learning strategies, creative curiosity, 

cognitive growth, active participation, social engagement, active citizenship, 

entrepreneurship..." (Council of Europe, 2012). 

Tot i que ja fa anys que l’anglès era present en diverses assignatures, el projecte 

GEP, del qual aquest és el tercer any, pretén treballar de manera més intensiva 

i formal l’impuls de l’anglès. Les assignatures escollides per centrar les 

actuacions han estat economia, matemàtiques i tecnologia. Els cursos on es 

treballa més intensament són 3r i 4t d’ESO, tot i que també hi ha actuacions a 

tota la resta de cursos i altres assignatures, com educació física, física i química, 

música, etc.  

La interacció a l’aula té lloc en anglès, tot i que es pugui recórrer al català per 

aclarir algun punt. Així doncs, l’alumnat treballa amb material exclusivament en 

anglès (textos, vídeos, àudios...), rep les explicacions en anglès i s’espera que 

utilitzi l’anglès tant com a llengua de comunicació a l’aula com per redactar 

determinats exercicis. 

Es pretén, doncs, que l’alumnat faci seva la idea que es pot treballar en un entorn 

plurilingüe de manera natural, sense que la llengua hagi d’esdevenir 

necessàriament una barrera. 

L’anglès esdevé el vehicle per adquirir uns aprenentatges, no és l’objecte 

d’aprenentatge. 

El Departament va iniciar fa dos cursos la participació en projectes emmarcats 

en el programa e-Twinning en col·laboració amb centres d’altres països i es va 

arribar a organitzar un intercanvi presencial amb un institut polonès que es va 

haver d’anul·lar pel confinament del mes de març a causa de l’epidèmia de 
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COVID-19. Durant aquest curs no es preveu fer activitats d’aquest programa a 

causa de les restriccions imposades per la mateixa causa. Tanmateix, l’opció de 

treballar conjuntament amb altres centres i de fer viatges d’intercanvis es manté 

per a cursos posteriors. 

Durant el curs 2020-2021 es buscarà informació qualificada sobre el Batxibac 

per valorar la possibilitat d’oferir-lo en el nostre centre. Aquesta opció hauria de 

preveure la creació d’un grup que tingués el francès com a primera llengua 

estrangera des de 1r d’ESO i, paral·lelament, l’oferta d’una optativa de segona 

llengua anglesa per a aquest alumnat. En cas que aquesta opció no fos viable, 

es miraria de potenciar el francès com a segona llengua estrangera a 4t d’ESO i 

en el Batxillerat. 

 

2.3.1.3. Programa experimental de suport a la certificació dels 
coneixements de llengües estrangeres. 
Des del curs passat, el centre participa en aquest programa, que té com a 

objectiu ajudar l’alumnat a obtenir certificats de les EOI que acreditin el seu nivell 

d’anglès o francès als nivells B1 o B2 del MCER. Es pretén donar una alternativa 

dins de l’ensenyament públic a aquell alumnat que tradicionalment optava per 

obtenir les seves certificacions d’institucions privades. 

El paper del centre serà bàsicament informar i aconsellar l’alumnat sobre les 

possibilitats existents, ajudar-los a familiaritzar-se amb el format de les proves  i 

facilitar a l’alumnat les gestions burocràtiques. 

 

2.4. Organització i gestió 
2.4.1. Organització dels usos lingüístics 
2.4.1.1. Llengua de centre 
L’INS Berenguer d’Entença segueix un criteri lingüístic favorable a l’ús del català 

ja que, tal i com diu la normativa, els rètols, els cartells i la decoració general del 

centre estan escrits en català. En aquest sentit, doncs, el centre esdevé un 

referent d’ús de la llengua. 
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2.4.1.2. Documents de centre 
Els diversos documents de centre (PEC, PLC, NOFC...), amb els continguts i 

referents de la llengua catalana, han d’impregnar la vida del centre i s’han 

d’actualitzar periòdicament. A l’INS Berenguer d’Entença, aquesta revisió es fa  

de manera regular i se n’informa el professorat, la qual cosa evita contradiccions 

entre els continguts dels documents i les actuacions que se’n deriven. 

 

2.4.1.3. Ús no sexista del llenguatge 
Tal i com es diu a l’Article 23 del Decret 143/2007, de 26 de juny, el centre farà 

palès el respecte al principi de no discriminació i d’inclusió educativa com a valors 

fonamentals. Així doncs, cal que es treballi amb l’alumnat perquè puguin superar 

tota mena d’estereotips i perquè puguin 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. 

Al nostre centre, en general, en tots els documents es tenen en compte els 

criteris d’utilització d’un llenguatge no sexista ni androcèntric. No és una 

competència que es treballi transversalment a les àrees del currículum, però la 

té en compte part del professorat. 

 

2.4.1.4. Comunicació externa 
Segons el Decret 143/2007, de 26 de juny, el català, com a llengua pròpia de 

Catalunya, serà utilitzat normalment com a llengua vehicular d’ensenyament i 

d’aprenentatge i en les activitats internes i externes de la comunitat educativa.  A 

l’INS Berenguer d’Entença, es fa la documentació en català i s’atenen les 

peticions en castellà que sol·liciten les famílies. Pel que fa a les llengües de la 

nova immigració, aquestes es tenen en compte sempre que és possible. 

 

2.4.1.5. Llengua de relació amb les famílies 
Segons l’Article 20.2 de la Llei de política lingüística, els centres educatius han 

de fer del català la seva llengua de treball i de projecció interna i externa. El 

desconeixement del català per part d’algunes famílies no ha de suposar que 

quedin excloses de les activitats del centre, però tampoc ha de comportar una 
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renúncia a l’ús de la llengua, que és una oportunitat d’integració de les famílies 

de l’alumnat i per a la normalització i extensió del seu ús. 

 

2.4.1.6. Educació no formal 
2.4.1.6.1. Activitats extraescolars 
El centre educatiu ha de preveure de manera efectiva que en l’organització i la 

realització d’activitats extraescolars se segueixin els mateixos criteris que s’han 

establert en el projecte lingüístic. Els responsables d’aquestes activitats s’han 

d’adreçar sempre en català a l’alumnat, tant en les situacions formals com en les 

més informals, i han de vetllar per tal que la comunicació de l’alumnat sigui en 

català. A l’INS Berenguer d’Entença, existeixen mecanismes concrets per tal que 

els responsables de les activitats extraescolars coneguin i facin seves les 

orientacions i propostes del centre pel que fa al català com a llengua d’ús i al 

tractament de la diversitat lingüística. 

 

2.4.1.6.2. 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 catalana 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. Al nostre centre, s’ha acordat vetllar perquè en la contractació d’activitats 

extraescolars les empreses usin el català, i es fa tot el possible per dur aquest 

acord a la pràctica.  

 

2.4.2. Plurilingüisme al centre educatiu 
2.4.2.1. Actituds lingüístiques 
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. A l’INS Berenguer d’Entença, es disposa de 

programes específics sobre la diversitat lingüística que es treballen habitualment 
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a la tutoria i que té en compte la major part del professorat en les seves activitats 

docents. 

 

2.4.2.2. Mediació lingüística (traducció i facilitació) 
Cal establir pautes d’ús lingüístic favorables a la llengua catalana per a tots els 

membres de la comunitat educativa i garantir que totes les activitats 

administratives i les comunicacions entre el centre i l’entorn siguin en llengua 

catalana, sense perjudici que s’arbitrin mesures de traducció en el període 

d’acollida de l’alumnat nouvingut o que es faciliti documentació bilingüe 

català/castellà o s’atengui oralment en castellà aquelles persones que 

expressament ho demanin.  

El centre, després d’haver regulat l’ús del català en els tres àmbits (comunitat 

educativa, activitats administratives i comunicacions amb l’entorn), en fa una 

avaluació periòdica per tal que l’aplicació sigui coherent amb els objectius, però 

no ha articulat una política clara de mediació lingüística. 

 
2.4.3. Alumnat nouvingut 
Segons el Decret 143/2007, de 26 de juny, amb l’alumnat nouvingut s’utilitzarà 

sempre el català per fer-ne possible la integració. També es garantirà una atenció 

individualitzada intensiva en la llengua del centre que es farà amb metodologia 

d’ensenyament de llengua estrangera (L2 o llengua nova) i des d’un enfocament 

comunicatiu, durant el temps necessari.  

 

2.4.4. Organització de la programació curricular 
2.4.4.1. Coordinació cicles i nivells 
A l’hora d’organitzar globalment la programació curricular de les àrees de 

llengües, per tal que respongui a les necessitats de l’alumnat del centre, cal 

establir una coordinació entre el professorat independentment de la llengua que 

imparteixin. En el nostre centre, bàsicament hi ha coordinació quan es tracta de 

la mateixa llengua, i també entre els docents que imparteixen classes als 

mateixos cursos. 
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2.4.4.2. 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 les llengües 

estrangeres. El professorat de les àrees implicades de l’INS Berenguer 

d’Entença ha fet diverses reflexions sobre el tractament de les estructures 

lingüístiques comunes i sobre els principis bàsics de la seva metodologia com 

són evitar la repetició de continguts i atendre l’especificitat de cada llengua. 

 

2.4.4.3. Projectes d’innovació 
L’INS Berenguer d’Entença participa en diversos projectes d’innovació pel que 

fa a l’aprenentatge/ensenyament de les llengües. Concretament, el curs 2014-

2015 es va iniciar el pla d’Impuls a la Lectura (ILEC), entre el curs 2017-2018 i el 

2019-2020 es va formar part del programa Generació Plurilingüe (GEP) i des del 

curs 2019-2020 es va iniciar el Programa experimental de suport a la certificació 

dels coneixements de llengües estrangeres. 

 

2.4.5. Biblioteca escolar 
L’INS Berenguer d’Entença té una biblioteca escolar amb un fons 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, però també s’ha tingut 

en compte la incorporació de documents escrits en les altres llengües del 

currículum i en les llengües de la nova immigració.  

Pel que fa a les activitats de foment de la lectura, entre altres, l’alumnat exposa 

oralment, o mitjançant una ressenya, la recomanació i opinió d’una obra escollida 

prèviament a les matèries lingüístiques.  

Aquest curs 2020-2021, però, l’alumnat no pot fer ús de la biblioteca a causa de 

la situació de pandèmia per la COVID-19. 

 

2.4.5.1. Accés i ús de la informació 
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 



                                          Projecte lingüístic de centre (2020-2021) 
 
 

 23 

avaluar-la i com comunicar-la de manera efectiva, amb l’objectiu de transformar-

la en coneixement personal. El treball de la competència informacional ha de ser 

assumit per tot el professorat en col·laboració amb la biblioteca del centre.  

 
2.4.5.2. Pla de lectura de centre 
El Pla de Lectura de Centre (PLEC) és el conjunt d’objectius i metodologies per 

promoure l’aprenentatge de la lectura i, a través de la lectura, el gust per llegir i 

la formació d’usuaris. L’INS Berenguer d’Entença disposa d’un PLEC que 

s’aplica a tots els cursos d’ESO i Batxillerat. 

 

2.4.6. Projecció del centre 
2.4.6.1. Pàgina web del centre 
El nostre centre disposa d’una pàgina web que li permet la comunicació amb tota 

la comunitat educativa. S’hi pot trobar tota la informació que necessita l’alumnat 

i les seves famílies: informació sobre el centre, programació de sortides, activitats 

extraescolars, participació en projectes, el moodle, la llista de llibres de lectura 

obligatoris... Aquest recurs és compartit i utilitzat per tota la comunitat educativa 

i és actualitzat constantment. La web és en llengua catalana, tot i que hi poden 

haver escrits en les altres llengües curriculars. 

 

2.4.6.2. Revista 
L’INS Berenguer d’Entença té una revista que s’edita a final de curs i que permet 

la comunicació amb tota la comunitat educativa. La revista és elaborada, 

principalment, per l’alumnat de 3r d’ESO que durant l’any ha cursat l’optativa de 

Revista, tot i que també hi col·laboren alumnes d’altres cursos, el  professorat i 

les famílies. La informació que podem trobar-hi fa referència a les diverses 

activitats que s’han fet durant el curs (sortides, les jornades culturals, 

representacions d’obres de teatre, activitats de final de trimestre, visites 

d’escriptors, edició dels premis literaris de Sant Jordi...) a més d’articles sobre 

temes d’actualitat en l’àmbit educatiu. La llengua utilitzada és, majoritàriament, 

la catalana tot i que també podem trobar-hi articles escrits en les altres llengües 

del currículum. 
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2.4.6.3. Exposicions 
De manera esporàdica, el centre organitza exposicions sobre temàtica 

relacionada amb el món de l’educació o sobre temes d’interès educatiu per a 

l’alumnat. La llengua emprada en aquestes exposicions acostuma a ser la 

catalana. 

 

2.4.7. Xarxes de comunitats virtuals 
L’INS Berenguer d’Entença potencia l’existència de xarxes de comunitats virtuals, 

concretament el moodle i el classroom, en les quals intervenen tant el professorat 

(per intercanviar recursos, activitats, formació...) com l’alumnat (per treballar 

aspectes relacionats amb el currículum, compartir materials amb altres 

alumnes...).  
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Concreció operativa del projecte (Pla Anual)  
 

Objectius Actuacions Responsables Temporització Indicadors 
Organitzar els recursos 
del centre per atendre la 
diversitat. 

Revisar, valorar i ajustar 
els recursos en funció 
de les necessitats de 
l’alumnat. 

CAD, EAP, ED, 
Departament d’Orienta- 
ció 

Setmanalment i sempre 
que es consideri neces- 
sari. 

 

Revisar el material dirigit 
a  l’alumnat nouvingut. 
 

Revisió i actualització 
del material de l’alumnat 
nouvingut. 

Professorat de llengua 
catalana i professora de 
l’aula d’acollida. 

Al llarg de tot el curs.  

Elaborar la revista del 
centre. 
 

Planificar i coordinar les 
col·laboracions a la 
revista del centre. 

Equip de redacció 
coordinats per la profes- 
sora de l’Optativa de 
Revista. 

3r trimestre. La revista. 

Elaborar la web del 
centre. 
 

Organització i actualit- 
zació de la pàgina web. 

Coordinador web. Al llarg de tot el curs. La pàgina web del 
centre. 

Organitzar les jornades 
culturals i dinamitzar les 
celebracions  del centre. 
 

Organització de les 
jornades culturals i de 
les diverses celebraci- 
ons (Nadal, Concurs 
literari de Sant Jordi.) 

Coordinadora pedagò- 
gica,  professorat de 
música i llengües. 

Al llarg de tot el curs. Les diverses celebra- 
cions. 

Fomentar el coneixe- 
ment d’aspectes sobre 
la llengua i la literatura 
catalanes. 
 

Gimcana de Sant Jordi. Coordinadora LIC. 2n trimestre La Gimcana de Sant 
Jordi. 

 


