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1. Introducció: context sociolingüístic 
 
El PLC s’ha d’entendre com un procés de reflexió del tractament de les diverses llengües 
que, a nivells diferents, hi ha en un centre educatiu. 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. Els principis expressats en el PLC s’han de desenvolupar en la 
resta de documents de gestió del centre i s’ha de concretar en el pla anual. 
 
L’Institut Roda de Berà disposa d'un Projecte Lingüístic de Centre  que, en un principi, va 
servir per avançar cap a la catalanització del centre. Per tal de consensuar el PLC es va 
convocar un claustre en el curs 2012-2013 per aprovar-lo, dut a terme a partir de l’aplicatiu 
del Departament d’Educació. Una comissió formada per la coordinadora lingüística del 
centre, la tutora d’aula d’acollida, la cap del Departament de Llengües, la professora de 
Llengua Castellana, la cap del Departament de Llengües Estrangeres, el cap d’estudis i la 
coordinadora pedagògica van elaborar el projecte i després es va aprovar pel Consell 
Escolar. 
 
Aquest projecte es revisa i s’actualitza cada curs. El curs 1718 es va crear la Comissió CLIC 
formada per la coordinadora LIC i cap de departament de Llengua Catalana, la cap de 
departament de Llengua Castellana, la cap de departament de Llengües Estrangeres, la 
coordinadora d’ESO i el coordinador pedagògic. 

 
 

1.1. Alumnat 
 
Les escoles adscrites al nostre centre són les dues de Roda de Berà, CEIP Salvador Espriu i 
CEIP El Cucurull, i la de Bonastre, CEIP L’Estel, tot i que pertany a la comarca del Baix 
Penedès. 
 
L’alumnat del nostre centre que pertany a Roda de Berà, poble i urbanitzacions,  n’hi ha que 
no són nouvinguts d’altres zones de Catalunya i de l’Estat perquè en les últimes dècades hi 
ha hagut una forta immigració.  
 
Les dades següents estan extretes l’octubre de 2012. 

 
Curs Alum Llengua que es parla a casa 
  cat cast cat/cast Altres 
1rA 23 17% 16% 3% 0% 
1rB 19 36,8% 57,9% 0% 5,3% 
1rC 21 19% 71,4% 0% 9,6% 
2nA 22 4,5% 50% 18,2% 27,2% 
2nB 18 0% 72% 17% 11% 
3rA 21 23,8% 61,9% 0% 14,3% 
3rB 19 15,8% 42,1% 26,3% 15,8% 
3rC 22 4,55% 77,27% 18,18% 0% 
Total 165 15,15% 63% 11,5% 10,35% 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Llengua que es parla a casa 

 

 
 
 

 
Curs Alum Llengua habitual (carrer, institut,...) 
  cat cast cat/cast Altres 
1rA 23 0% 20% 3% 0% 
1rB 19 21% 79% 0% 0% 
1rC 21 14,4% 85,6% 0% 0% 
2nA 22 0% 76,2% 0% 23,8% 
2nB 18 0% 100% 0% 0% 
3rA 21 0% 100% 0% 0% 
3rB 19 0% 68,4% 21,1% 10,5% 
3rC 22 10% 90% 0% 0% 
Total 165 5,5% 85,9% 4,3% 4,3% 

 
Llengua que s’usa al dia a dia, l’institut, carrer... 

 

 
 
 
 



 

 

 
 

Curs Alum Llengua que consumeixen 
  Cat cast Cat/Cast Altres 
1rA 23 0% 19% 4% 0% 
1rB 19 15,8% 84,2% 0% 0% 
1rC 21 9,5% 85,6% 0% 4,9% 
2nA 22 0% 61,9% 14,3% 23,8% 
2nB 18 0% 44% 44% 12% 
3rA 21 28,6% 71,4% 0% 0% 
3rB 19 5,3% 36,8% 36,8% 21,1% 
3rC 22 0% 100% 0% 0% 
Total 165 7,3% 72,1% 13,3% 7,3% 

 
Llengua que es consumeix (lectures, pel·lícules, teatre, còmics, diaris, 
televisió...) 

 

 
 
    
       

1.2. Entorn                                                           
 
A causa de la forta immigració castellanoparlant i de l’entorn que viu l’alumnat del centre, 
la llengua castellana té una forta presència en tots els àmbits i, fins i tot, hi ha actituds 
despectives cap al català.  
 
 

 
 
 
 
                                                                        
        
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

2. Les Llengües 
 

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 
del centre.  

 
La llengua catalana és l’eina de cohesió i integració entre totes les persones del centre i és i ha de 
ser el vehicle d’expressió de les diferents activitats acadèmiques. 

 
En el nostre centre el català és i ha de ser la llengua utilitzada per a totes les activitats 
d’ensenyament i aprenentatge, així com de comunicació. En queden exempts els professors 
de Llengua Castellana i els de Llengua Estrangera.  

 
 
2.1.1.2. El català, eina de convivència 
 
S’ha de dinamitzar l’ús del català en tots els àmbits de convivència i de comunicació 
quotidiana al centre educatiu. 

 
En el nostre centre, tot i que el català és la llengua d’aprenentatge i d’ensenyament, en 
situacions de relació informal el català majoritàriament no és la llengua vehicular, sinó que 
deixa espai al castellà, usat per quasi tot l’alumnat. Tot i això, la comunitat educativa és 
molt conscient de la necessitat de l’ús del català en la comunicació quotidiana i 
n’impulsa actuacions per conscienciar l’alumnat, els pares i tot l’entorn. 
 
2.1.2. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana 
 
2.1.2.1. Llengua oral 
 
Un bon domini de l’expressió és bàsic per ser ciutadans i ciutadanes que estiguin preparats 
per saber expressar de forma raonada i coherent les seves opinions. En acabar 
l’ensenyament obligatori, l’alumnat té un bon coneixement de la variant estàndard del 
català de la zona. 
 
El centre no té un plantejament per cicles de l'ensenyament/aprenentatge de la llengua oral, 
ni s'ha plantejat quin és el model de llengua que s'hi ensenya. En moltes ocasions, aquesta 
responsabilitat només recau en el professorat de llengua, tot i que el professorat i PAS 
incideix molt en l’oralitat en català dins de cada àrea.  

 
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 formar lectors i escriptors competents. 
 
El nostre institut té un plantejament global que planifica l’ensenyament  i l’impuls de la 
lectura a través d’un quart d’hora de lectura diària. Els alumnes escullen l’idioma i el llibre 
que volen llegir.  



 

 

 
La planificació de l’escriptura és un procés complex i sobretot es treballa en les àrees de 
llengües, a partir de textos de diferents tipologies textuals amb concursos literaris 
organitzats dins del mateix centre i participant en concursos exteriors. 

 
 
 

2.1.2.3. Relació llengua oral i llengua escrita 
 

S’ha d’establir una relació recíproca entre la llengua oral i la llengua escrita.  
 
A l’institut hi ha un plantejament integrat de les quatre habilitats (comprensió escrita, 
expressió escrita, comprensió oral i expressió oral). Es fan activitats en totes les àrees per 
treballar-les. La comprensió escrita es realitza a partir de qualsevol text de qualsevol àrea 
per valorar si es comprèn; a part també es treballa l’expressió oral a través de la lectura en 
veu alta i de l’exposició oral del resum del text i també en les diverses intervencions a l’aula. 
L’expressió escrita es du a terme en totes les assignatures mitjançant textos de cada matèria 
amb tipologia textual diversa. La comprensió oral és fonamental en les classes de totes les 
assignatures i es treballa a través de l’explicació per part del professorat i la comprensió de 
l’alumnat. 
 
2.1.2.4. La llengua en les diverses àrees 

 
L’aprenentatge de la llengua és responsabilitat del professorat de totes les 
àrees. El conjunt del claustre n’ha de ser conscient i actuar en conseqüència per tal que 
l’alumnat assoleixi un bon nivell d’expressió i comprensió en català.  

 
A l’institut, a més a més  dels departament de Català i Castellà, tots els professors/es 
consideren que també és responsabilitat seva que l’alumnat assoleixi el nivell adequat 
d’expressió i comprensió en català, a través de les metodologies adequades per tal que 
l’alumnat assoleixi una bona competència comunicativa.  

 
2.1.2.5. Continuïtat i coherència entre cicles i nivells 

 
És bàsic que l’equip docent disposi d’un espai en les reunions per poder coordinar-se i 
consensuar els principis metodològics, acordar els usos lingüístics i fer el traspàs de la 
informació sobre les característiques de l’alumnat i sobre els valors que es volen transmetre 
i treballar. 
 
El centre disposa d'alguns documents que concreten aspectes didàctics i organitzatius. 
S'elaboren conjuntament alguns aspectes de la programació i dels criteris d'avaluació. A 
part dels expedients de l'alumnat, es traspassa a nivell oral informació puntual que queda 
recollida en mans del tutor/a. Cada mes, com a mínim un cop, el professorat s'organitza per 
grups i per cicles en comissions per tractar temes organitzatius. 
 

 
2.1.2.6. Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua 
vehicular 
 
Al nostre centre existeix un pla d'acollida, on es recullen i se sistematitzen les actuacions 
que s'han de posar en marxa per facilitar la incorporació de l'alumnat nouvingut. Aquest pla 
s’actualitza en funció dels canvis que es puguin produir en el centre. Pel que fa a 
l'aprenentatge inicial de la llengua, no existeix una aula d’acollida. Quan es rep alumnat 
nouvingut, s’apliquen estratègies didàctiques i mesures organitzatives per tal d’aconseguir 
que aquest alumnat rebi una acollida al centre i una atenció lingüística de qualitat.  
 



 

 

Per exemple, si es pot, es col·loca en grups de diversitat, on hi ha menys alumnes i es poden 
atendre millor, se’ls faciliten hores de diversitat amb un professor per a ells sols i es disposa 
de l’hora CLIC. Al Moodle també es disposa de diferents recursos per aprendre català. 

 
2.1.2.7. Atenció de la diversitat 

 
S’ha de definir com organitzar l’atenció a la diversitat de necessitats i ritmes d’aprenentatge 
de l’alumnat. 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. 
 
En el nostre centre, s’han definit els mecanismes organitzatius, curriculars i pedagògics per 
atendre la diversitat de l'alumnat, d'acord amb les orientacions del Departament 
d'Educació.  

 
2.1.2.8. Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua catalana 

 
En el nostre institut hi ha estratègies per potenciar l'ús del català i estan coordinades per la 
CLIC, la cap de departament de Català i el professorat d’aquesta matèria. Són, per exemple, 
el Pla Lector, els diferents concursos literaris —com el Sambori, el de narrativa del Port de 
Tarragona o el Roca Plana—,  el Concurs de Lectura en Veu Alta en català, el concurs de 
lletrejar Picalletres o l’activitat conjunta amb la Ràdio de Roda. 
 

 
2.1.2.9. Avaluació del coneixement de la llengua 

 
El conjunt d’actuacions previstes en relació amb les diferents fases de l’avaluació de 
l’aprenentatge i l’ús de la llengua inclourà la valoració d’aquests processos de les 
dimensions comunicativa i literària, la gestió del currículum i els mecanismes de 
coordinació entre el professorat. 
 
L’avaluació més objectiva sobre el coneixement escrit i llegit de la llengua serà a partir dels 
resultats de les proves d’avaluació competencial de 4t d’ESO. 

 
Pel que fa a la comprensió i l’expressió oral, l’avaluació es farà des de l’àrea de Llengua, tot i 
que és recomanable fer-ho des de totes les matèries. 

 
L’avaluació de l’ús real de la llengua s’haurà de fer amb alguna enquesta. 

 
 
2.1.2.10. Materials didàctics 

 
A l’hora de determinar els materials didàctics per a l’aprenentatge-ensenyament de la 
llengua catalana s’aplicaran uns criteris clars i coherents sobre quines han de ser les seves 
funcions, sobre les característiques que han de tenir i sobre l’adequació al currículum, 
incloent-hi la dimensió literària. 
 
En el nostre centre no existeixen criteris compartits explícits per a la selecció dels materials 
didàctics ni per a l'adaptació i/o creació de materials per atendre la diversitat de necessitats 
d'aprenentatge. Les decisions sobre la selecció de materials les prenen els equips docents en 
funció de l'oferta editorial, no es limiten als llibres de text, i al nivell de l’alumnat.  

 
2.1.3. El català, llengua vertebradora d’un projecte plurilingüe 

 
2.1.3.1. Informació multimèdia 



 

 

 
La incorporació de les TIC al sistema educatiu respon al desenvolupament de la societat del 
coneixement en l’àmbit formatiu. Hi ha una relació directa entre el desenvolupament de les 
TIC i la llengua com a vehicle de comunicació i de convivència. 
 
En el nostre institut, la relació entre incorporació de les TIC i la llengua vehicular del centre 
respon a la necessitat d’utilitzar el català com a llengua vehicular en l’àmbit educatiu. Per 
tant, tot el que publica el centre està escrit en català.  

 
 
 
2.1.3.2. Usos lingüístics 

 
La situació sociolingüística de la societat catalana, i sobretot de l’entorn de Roda de Berà, 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, sobretot en la parla i la lectura. La 
resta del professorat hi col·laborarà des de les àrees de maneres diferents. Per tant, hi ha 
una implicació col·lectiva de tot el professorat per potenciar el català. 
 
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, castellà, anglès i, per A qui faci l’optativa d’alemany, alemany; també el respecte per 
la diversitat lingüística dins de la mateixa llengua i en totes les llengües del món.  

 
  2.1.3.4. Català i llengües d’origen 

 
Els equips docents han de disposar d’informació sobre les diverses llengües familiars 
presents a l’aula. S’ha de tenir present la interdependència lingüística i l’assoliment de les 
competències comunes per millorar l’aprenentatge de tothom.  
 
En el nostre institut el professorat veu una relació directa entre l’aprenentatge del català i el 
reconeixement i valoració de la llengua d’origen i familiar de l’alumnat, i s’hi actua en 
conseqüència. 

 
2.2. La llengua castellana 

 
2.2.1. L’aprenentatge/ensenyament de la llengua castellana: 
 

2.2.1.1. Introducció de la llengua castellana  

 
S’ha d’assegurar una distribució coherent i progressiva del currículum de llengua castellana 
al llarg de l’etapa i establir criteris que permetin reforçar i no repetir continguts comuns del 
currículum de llengua catalana. 
 
A l’institut es té en compte la realitat sociolingüística de l’alumnat. Hi ha una continuïtat i 
coherència metodològica entre el català i el castellà. Es té clar que l’objectiu és que 
l’alumnat tingui la mateixa competència lingüística en les dues llengües. 

 
2.2.1.2. Llengua oral 

 
S’han d’incloure activitats perquè l'alumnat adquireixi habilitats lingüístiques, amb especial 
èmfasi en la competència oral.  
 



 

 

Al nostre centre, des de la matèria de llengua castellana, es treballa la llengua oral i les diverses 
modalitats de textos en tots els cursos. 

 
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. S’han de planificar activitats de 
lectura i escriptura que s’adeqüen als diversos nivells dels alumnes. Hi ha una coordinació amb 
l’assignatura de llengua catalana per tal d’aprofitar-ne les transferències. 
 
A l’Institut Roda de Berà hi ha un plantejament global sobre l'ensenyament de la lectura i 
l'escriptura. Les activitats que es proposen de lectura i escriptura sempre tenen uns 
objectius clars i s'estableixen mecanismes de revisió per millorar cadascuna de les dues 
habilitats,  a més a més hi ha d’haver certa coordinació amb el professorat de llengua 
catalana per treballar conjuntament les dues habilitats. 

 
2.2.1.4. Activitats d’ús 

 
Es preveu l'ús de la llengua castellana en la projecció dels resultats del treball curricular fora de 
l'aula d'aprenentatge mitjançant suports comunicatius, com ara la revista, la pàgina web. S’ha  
d’assegurar la presència dels recursos TAC i audiovisuals en l'aprenentatge de la llengua 
castellana. 

 
2.2.1.5. Alumnat nouvingut 

 
S’apliquen 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. 
 
Al nostre institut en una primera fase, 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. Quan l’alumne s’incorpora a l’aula ordinària, la tasca del professorat és facilitar en 
aquest alumnat material adaptat a les seves necessitats. 

 
  

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 
 

L’alumnat, en acabar l'etapa, ha de conèixer, com a mínim, una llengua estrangera per tal 
d'esdevenir usuari i aprenent capaç de comunicar-se i accedir al coneixement en un entorn 
plurilingüe i pluricultural. 
 
Al centre el català és la llengua vehicular. S’ensenya a tots els cursos com assignatura 
comuna, excepte en els casos que la matèria requereix l’ús d’una altra llengua.  
 
El castellà és present en tots els cursos com a assignatura comuna. 
 
L’anglès és present en tots els cursos com a assignatura comuna. 
 
L’alemany s’ofereix com a segona llengua i és una assignatura optativa de primer a quart 
d’ESO. 
 



 

 

2.3.1.1.1. Desplegament del currículum 
 
El centre assegura una distribució coherent i progressiva del currículum al llarg de l'etapa, 
segons el context sociolingüístic i el projecte educatiu propis, amb un tractament cíclic dels 
conceptes, variant els contextos d'ús d'acord amb l'etapa madurativa i les necessitats de 
l'alumnat. 

 
2.3.1.1.2. Metodologia 
 
L'enfocament emprat en l'aprenentatge i ús de les llengües estrangeres ha d’incloure 
oportunitats perquè l'alumnat adquireixi habilitats lingüístiques, amb especial èmfasi en la 
competència oral i la comprensió lectora.  
 
La competència oral es treballa a través de presentacions orals a les classes d’anglès i 
d’alemany amb la intenció de fomentar l’ús de la llengua estrangera dins l’aula.  
 
Es promou que l’alumne perdi la vergonya a expressar-se en la llengua estrangera i 
s’intenten crear situacions on l’alumne s’hi hagi d’expressar. 

 .  
En llengua anglesa es proposen les següents activitats de foment de la comprensió lectora, 
comprensió oral  i d’expressió oral: 
 

1. Lectura d’una obra literària en anglès 
2. Sortides al teatre  
3. Presentacions orals en llengua anglesa dins la classe 
4. Visualització de materials audiovisuals en llengua anglesa    

 
 

2.3.1.1.3. Materials didàctics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera 
 
S’estableixen uns criteris de coherència i continuïtat metodològica per a la tria dels 
materials didàctics i es vetlla per donar oportunitats a l'alumnat per a l'accés a recursos 
addicionals variats que afavoreixen l'atenció a la diversitat.  
 
A l’institut periòdicament es revisen els llibres de text i els materials didàctics que es faran 
servir el curs següent segons les necessitats de l'alumnat. Es preveuen materials que 
serveixin per a l'ampliació dels coneixements.  
 
Cada professor/a aplica el seu criteri individual segons les necessitats del grup/aula. 
 

 
2.3.1.1.4. Recursos tecnològics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera 
 
S’assegura la presència dels recursos TAC i audiovisuals en l'aprenentatge de la llengua 
estrangera com a mitjà d'accés a material divers, per atendre els diferents ritmes 
d'aprenentatge, per la vàlua afegida 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. 
 
Així mateix, el centre disposa d’una plataforma moodle 
(http://agora.xtec.cat/insderodadebara/moodle/) on que permet accedir als fitxers 
audiovisuals treballats a classe, les cançons, l’accés a activitats online, entre d’altres. 
 
2.3.1.1.5. L’ús de la llengua estrangera a l’aula 
 



 

 

L'aula de llengua estrangera ha de ser un espai d'immersió en aquesta llengua. Es preveu 
l'ús de la llengua estrangera en la projecció dels resultats del treball curricular fora de l'aula 
d'aprenentatge. 

 
Al nostre institut es promou l’ús de la llengua estrangera dins i fora de l’aula, en situacions 
formals i en situacions informals, amb la intenció de crear situacions reals d’ús de la 
llengua, tant dins com fora de l’aula.  
 
2.3.1.2. Estratègies d’ampliació de l’oferta de llengües estrangeres 
 
Durant el curs 2014-2015, el Departament d’Anglès va desenvolupar un projecte a final de 
curs amb la plataforma Etwinning (www.etwinning.net) en el qual els alumnes es va posar 
en contacte amb un institut anglès. 
 
L’objectiu era practicar la llengua anglesa i que veiessin l’ús real que els pot fer en un futur, 
per tal de comunicar-se amb altres membres de la Unió Europea. 

 
El nostre centre va desenvolupar un projecte PILE concedit durant els cursos 2012-2013 i 
2013-2014.  Aquest projecte tenia com a objectiu, incrementar el contacte de l’alumnat amb 
la llengua estrangera dins del centre ja que s’amplien les hores d’ensenyament de les 
llengües estrangeres a altres matèries no lingüístiques.  

 
En el curs 2017-2018, la coordinadora PILE va recollir els continguts de les assignatures per 
tal d’intentar crear una línia de treball transversal en anglès en diferents matèries. Es van 
coordinar les diferents matèries amb el Departament d’Anglès per aprofitar la 4a hora 
d’anglès i treballar per projectes de manera trimestral. 
 
El curs 2017-2018 també es va posar en marxa un intercanvi d’alemany amb 12 alumnes de 
4t d’ESO. L’intercanvi es va fer juntament amb l’INS Pons d’Icart. Es van rebre els alumnes 
alemanys  de Bruchsal del 8 al 15 de novembre i es va anar a Alemanya del 3 al 10 de maig. 
 
2.3.1.2.1. Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera 

 
El nostre centre ha desenvolupat un projecte PILE concedit pels cursos 2012-2013 i 2013-
2014. Es tracta d’un projecte CLIL (Content and Language Integrated Learning) anomenat 
Babelfish d’ensenyament transversal de llengües estrangeres recolzat en dos grans pilars: 
 

1. La interrelació de la llengua anglesa amb les ciències i les socials. 
2. La interrelació de la llengua alemanya amb la geografia política i física europea. 

 
1. Curs 2012-2013 
 
—1 hora setmanal de Ciències en llengua anglesa de 1r a 3r d’ESO. 
—Introducció gradual de la llengua anglesa a les Ciències socials de 1r a 3r d’ESO. 
—Geografia política europea en llengua alemanya a segon i tercer de la ESO. 
 
 2. Curs 2013-2014 
 
—1 hora setmanal de Ciències socials i Ciències en llengua anglesa de 1r a 3r d’ESO. 
—Ampliació a la Geografia física europea en llengua alemanya a 4t d’ESO. 
 
Així mateix, el projecte pretén potenciar l’ús de les llengües estrangeres  i de les llengües 
curriculars  com a eines de comunicació, d’expressió i d’accés al coneixement, tal i com es 
recull al Projecte Educatiu de Centre, segons Decret 102/2012 de 3 d’agost, d’autonomia de 
centres.  
 



 

 

Els quatre fonaments del principals són:  
 

• El tractament de la llengua com a instrument 
• El tractament de la llengua com a element viu 
• El tractament de la llengua com a element motivador  
• El tractament de la llengua com a element integrador 

 
 

2.3.2. Altres llengües oficials 
 
2.3.2.1. Occità, llengua oficial de Catalunya 

 
2.3.2.2. Llengües oficials a l’Estat 
 
Es pot potenciar el coneixement d’altres llengües i cultures de l’Estat com a matèria 
optativa. En el centre no tenim prevista aquesta opció. 
 
2.3.3 Llengües complementàries procedents de la nova immigració 
 
S’han de generar espais de convivència, on l’alumnat d’origen estranger pugui construir una 
nova identitat compartida i no excloent que impliqui la renúncia al bagatge lingüístic i 
cultural de cadascú. S’ha de facilitat que tots els alumnes puguin conèixer les cultures i les 
llengües d’origen, fet que, fa possible una millor acollida i una més gran cohesió social. 

 
El nostre centre no té prevista la realització de classes de llengua d'origen en horari 
extraescolar, però esporàdicament en fa un ús simbòlic 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 i murals  són i han de ser  en català. El centre ha d’esdevenir  un 
referent d’ús de la llengua catalana. 
 
2.4.1.2. Documents de centre 

 
Tots els documents del centre amb continguts i referents a la llengua catalana (PEC, PLC, PGA, 
PILE, RRI, PAT, PAC...)  s’han de revisar i actualitzar periòdicament i els ha de conèixer tota la 
comunitat educativa.  
 
Tots els documents de centre estan i han d’estar escrits  en català. Trimestralment o anual 
es revisen i s’actualitzen per tenir en compte les valoracions de les actuacions que s’han dut 
a terme.  

 
2.4.1.3. Ús no sexista del llenguatge 

 
S’ha d’utilitzar un llenguatge no sexista ni androcèntric. Cal que es treballi amb l’alumnat perquè  
pugui superar tota mena d'estereotips que es converteixen en vehicle de segregació o desigualtat. 
 
En el nostre centre es tenen en compte els criteris d’utilització d’un llenguatge no sexista ni 
androcèntric, però no és una competència que es treballi transversalment a les àrees del 
currículum.  

 



 

 

Tot document que surti del centre hauria de tenir en compte el tipus de 
llenguatge utilitzat que fos tolerant i igualitari. La proposta és utilitzar lèxic 
genèric com  professorat o alumnat. 

 
2.4.1.4. Comunicació externa 

 
Al centre s’utilitza i s’ha d’utilitzar la llengua catalana en les actuacions i relacions 
internes i  externes.  
 
El centre de Roda de Berà redacta la documentació en català. Es tenen en compte, en el 
moment de l’acollida, les llengües familiars fent ús, si cal, del model que ofereix la pàgina 
web: http://www.xtec.cat/web/projectes/alumnatnou 
 
2.4.1.5. Llengua de relació amb famílies 

 
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. El 
desconeixement del català per part d’algunes famílies no ha de suposar que quedin excloses 
de les activitats del centre, però tampoc no ha de comportar 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. 
 
En el nostre institut els professionals del centre s’adrecen i s’haurien d’adreçar 
habitualment en català a les famílies de tot l’alumnat, en cas que convingui, es canvia de 
llengua. 

 
 
2.4.1.6. Educació no formal 

 
2.4.1.6.1. Serveis d’educació no formal 

 
S’ha de preveure que, en l’organització i la realització de serveis d’educació no formal al 
centre, els adults responsables s’adrecin sempre en català a l’alumnat, vetllant per tal que la 
comunicació de l’alumnat sigui també en català. S’ha de garantir la coordinació del centre 
educatiu amb les persones que duen a terme aquestes activitats. 
 
El nostre centre educatiu està d’acord que es desenvolupin activitats dels serveis d'educació 
no formal al mateix centre, però com que és un institut de nova creació no n’hi ha cap en 
funcionament dins del centre. 

 
2.4.1.6.2. Activitats extraescolars  

 
S’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’haurien d’adreçar sempre en català a l’alumnat, 
vetllant per tal que la comunicació de l’alumnat sigui també en català. Per aconseguir-ho ha 
de garantir-se la coordinació del centre educatiu amb les persones responsables que duen a 
terme aquestes activitats 
  
2.4.1.6.3. Contractació d’activitats extraescolars a les empreses 

 
S’ha de vetllar perquè en la contractació d’activitats extraescolars les empreses 
usin el català. Però en el nostre centre, de moment, no es fa cap activitat extraescolar.  
 
2.4.1.7. Llengua i entorn 



 

 

 
El Pla Educatiu d’Entorn d’una població treballa conjuntament amb les administracions 
públiques i amb les entitats locals, i garanteix la continuïtat i la coherència educativa en 
temes com l’ús de la llengua catalana, la interculturalitat i la cohesió social. 

 
L’institut participa en un Pla Educatiu d'Entorn. Treballa en xarxa amb els altres centres de 
primària, amb l’Ajuntament, el PIJ (Punt d’Informació Juvenil), la Ràdio i la biblioteca del 
poble, i amb altres administracions públiques o entitats de l'entorn. 
 
2.4.2. Plurilingüisme al centre educatiu 

 
2.4.2.1. Actituds lingüístiques 
 
S’ha de tenir en compte la diversitat lingüística de l’alumnat i aprofitar-la per afavorir 
l’autoestima, enriquir el currículum i les activitats ordinàries del centre. 

 
El nostre centre disposa de programes específics sobre diversitat lingüística, 
interculturalitat i resolució de conflictes que es treballen a la tutoria i amb les famílies. 
S'avaluen habitualment. Es viu un clima de centre favorable al plurilingüisme i a la 
diversitat cultural. 

 
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, així com mesures de traducció en el 
període d’acollida de les famílies de l’alumnat nouvingut. 
 
L’institut Roda de Berà ha regulat actuacions que dinamitzen l'ús del català, a través de la 
lectura en veu alta o individual i l’expressió oral, i és generalitzada en els diferents àmbits. 
No s'ha articulat una política de mediació lingüística. 
 
2.4.3. Alumnat nouvingut 

 
Amb l’alumnat nouvingut s’utilitzarà sempre el català per fer-ne possible la 
integració. Cal garantir una atenció individualitzada intensiva en la llengua del centre que 
es faci amb metodologia d’ensenyament de llengua estrangera (L2 o llengua nova) i des d’un 
enfocament comunicatiu, durant el temps necessari si s’escau. 
 
2.4.4. Organització dels recursos humans 

 
2.4.4.1. El Pla de Formació de Centre en temes lingüístics 

 
El PFC promou activitats de formació al centre educatiu d'acord amb el seu pla de formació 
específica 

 
2.4.5. Organització de la programació curricular 
 
2.4.5.1. Coordinació cicles i nivells 

 
S’ha d’establir una coordinació entre el professorat de les àrees de llengües d’un cicle, el de 
diversos cicles i entre el professorat de nivells diferents encara que, siguin de centres 
diferents, independentment de la llengua que hi imparteixin. 
 
En el nostre centre hi ha coordinació de tot l’equip docent per nivells i s’intenta coordinar el 
professorat de català i castellà. 



 

 

 
2.4.5.2. Estructures lingüístiques comunes 

 
Cal treballar les estructures lingüístiques comunes perquè ajuda a assolir els objectius de 
l'aprenentatge de la llengua catalana, castellana i llengües estrangeres.  
  
El nostre institut en cursos anteriors ha fet diverses reflexions sobre el tractament de les 
estructures lingüístiques comunes. L'acord del tractament de llengües i de les estructures 
lingüístiques comunes involucra tots els professors de l'àrea de llengua, tot considerant els 
principis bàsics de la seva metodologia: evitar repetició de continguts, evitar l'anticipació 
d'aprenentatge i atendre l'especificitat dels continguts.  
 
És molt important que el professorat dels diferents departaments de llengües es coordinin i 
programin conjuntament certs continguts. 

 
2.4.5.3. Projectes d’innovació 

 
S’ha de participar en projectes d’innovació pel que fa referència a 
l’aprenentatge/ensenyament de les llengües. 
 
El nostre centre ha participat en diferents projectes d'innovació (salut, mediació escolar, 
educació vial, PILE ...) que repercuteix en tot el centre.  

 
2.4.6. Biblioteca escolar 

 
La biblioteca escolar ha de tenir un fons de recursos que respongui a la necessitat de 
l’alumnat del centre. De moment encara és provisional amb un fons de documents, que 
prové de donacions, insuficient per donar resposta a les necessitats d'informació de la seva 
comunitat educativa. El fons s’ha d’actualitzat i hi hauria d’haver un equilibri entre els 
materials de ficció i els de coneixements.  

 
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 

 
S’ha de dinamitzar la biblioteca escolar amb la planificació i el desenvolupament de 
diferents programes, propostes i activitats de foment de la lectura i el pla de lectura de 
centre. 

 
2.4.6.1. Accés i ús de la informació 

 
S’ha d’assumir per part de tot el professorat el treball de la competència informàtica en 
col·laboració amb la biblioteca del centre per ajudar l’alumnat a reconèixer quan la 
informació és necessària, com localitzar-la, com avaluar-la i com comunicar-la de forma 
efectiva, amb l’objectiu de transformar-la en coneixement personal.  
 
A les diverses assignatures hi ha diferents activitats per treballar la competència 
informàtica, fent activitats per internet i sobretot treballant a través del moodle. Fins i tot hi 
ha assignatures que es fan exclusivament pel moodle del centre. Preferentment es treballa 
en català.  

 
2.4.6.2. Pla de foment de lectura de centre 

 
El Pla de foment de Lectura de Centre és el conjunt d’objectius i metodologies per 
promoure:  
 



 

 

1) l’aprenentatge de la lectura, entès com una progressió ascendent en l’adquisició de 
la comprensió lectora. 
2) l’aprenentatge a través de la lectura, entès com la capacitat de cercar, comprendre 
i assimilar textos amb una finalitat investigadora concreta. 
3) el gust per llegir, entès com l’adquisició d’un hàbit basat en el gaudi 
4) la formació d’usuaris, entesa com l’adquisició de les eines, tècniques i 
metodologies de les diferents formes d’accés, tant a la lectura com a font 
d’informació com a la lectura com a font de gaudi.  
 

S’ha de treballar en col·laboració activa amb les famílies  i altres institucions, com poden ser 
les biblioteques públiques i les administracions (plans d’entorns, plans municipals...).  
 
El PLC ha de vetllar perquè el català continuï sent la llengua vehicular i d’aprenentatge, a la 
vegada que hi hagi una presència adequada de les altres llengües curriculars i un 
reconeixement de les de la nova immigració. 

 
El centre de Roda de Berà està treballant la lectura a partir d’un quart d’hora de lectura 
diària. Per tant, està involucrat tot el centre, incloent-hi el professorat i l’alumnat. Cada 
setmana es llegeix a una hora diferent. Per marcar el quart d’hora de lectura sona música .  

 
Des de la Biblioteca es vol programar activitats per potenciar la lectura, fora i dins del 
centre en català preferentment, però també, atenent la diversitat sociolingüística.  

 
2.4.7. Projecció del centre 

 
2.4.7.1. Pàgina web del centre  

 
La pàgina web del centre permet la comunicació amb tota la comunitat educativa. S’hi pot 
trobar tota la informació que necessita l’alumnat i les seves famílies. La web és en llengua 
catalana, tot i que pot haver-hi escrits en altres llengües si corresponen a activitats fetes en 
altres llengües curriculars. 

 
L’institut de Roda de Berà té una pàgina web (https://agora.xtec.cat/insderodadebara/). 
S’intenta fer-ne una actualització adequada i amb el màxim d’informació necessària. La 
llengua utilitzada és el català.  
 
El centre també disposa d’un compte de twitter (@InstitutRoda) i Facebook 
(https://www.facebook.com/InstitutRoda/) amb la finalitat de donar a conèixer 
diferents activitats que es fan al centre o altres informacions. La llengua utilitzada  és el 
català. 

 
2.4.7.2. Exposicions 

 
S’organitzen, 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. 
 
Al nostre centre encara no s’han organitzat cap tipus d’exposicions, però estem disposats a 
fer-ne. El que sí que fem és participar en totes les exposicions que creiem interessants per a 
l’alumnat que s’organitzen des del poble de Roda de Berà. 
 
2.4.8. Xarxes de comunitats virtuals 

 
S’ha de potenciar l’existència de xarxes de comunitats virtuals en les quals intervinguin 
professorat i alumnat.  
 
A l’institut, gran part de la comunitat educativa se sent implicada en els principis presentats 



 

 

en el PLC. Hi ha comunicació virtual a través del Moodle i dels correus personals de la 
comunitat educativa. 

 
El curs 2016-2017 es va posar en funcionament Intranet. 
 
2.4.9. Intercanvis i mobilitat 

 
S’han de crear dinàmiques encaminades a millorar la competència lingüística de l’alumnat, 
a viure necessitats de comunicació i interacció reals en el seu propi context, a generar bones 
pràctiques, a facilitar la interrelació sociocultural i a afavorir el coneixement de la riquesa 
històrica, lingüística i cultural d’altres indrets. 
 
Al nostre centre en la programació de cada matèria se solen preparar diverses sortides 
acadèmiques, que completen el currículum de la matèria en el seu vessant més pràctic. N’hi 
ha que es  relacionen directament amb la millora de la competència lingüística de l'alumnat, 
com per exemple la participació en el Concurs de Lectura en Veu Alta o al concurs 
Picalletres. 
 
2.4.10. Dimensió internacional del centre educatiu 

 
S’ha de garantir la participació, mitjançant la incorporació del desenvolupament de la 
dimensió europea i internacional, de l’alumnat, en un món global; la qual doni 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 del diàleg intercultural i la ciutadania activa.  
 
Cal que la dimensió europea o internacional s’integri en el projecte lingüístic plurilingüe i 
els projectes estiguin coordinats pels equips docents i acceptats per tota la comunitat 
educativa. La dimensió europea i internacional del centre educatiu afavoreix la projecció 
externa del centre i ajuda a la cohesió interna dels equips docents pel que fa a la innovació i 
la renovació metodològiques.  
 
El curs 2017-2018 es va engegar un intercanvi d’alemany amb els alumnes de 4t a Bruchsal 
(2.3.1.2) 
 
 


