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0. Introducció 

0.1 Presentació del document 

El Projecte Lingüístic de Centre (PLC) de l’INS Francisco de Goya és un document 

de referència que forma part del Projecte Educatiu de Centre (PEC) i que recull, de 

forma organitzada, els acords que ha elaborat la comunitat educativa sobre les 

propostes per a l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües i la comunicació. Es 

tracta doncs d’una eina pedagògica que ajuda a desenvolupar de manera coherent i 

eficaç les activitats d’aprenentatge lingüístic i que posa l’accent en els acords de 

gestió  educativa diària del centre. 

El nostre PLC s’estructura a partir d’aquests eixos estratègics: 

● El paper de la llengua catalana com a llengua vehicular d’ensenyament/ 

aprenentatge. 

● L’ensenyament/aprenentatge de la llengua castellana. 

● El tractament de les altres llengües, tan les curriculars com les no curriculars. 

● L’atenció lingüística a l’alumnat nouvingut. 

El present projecte lingüístic s’ajusta al que estableixen els articles 10, 11, 12 i 16 de 

la Llei 12/2009, del 10 de juliol, i l'article 5.1.e) del Decret 102/2010, de 3 d'agost, 

d'autonomia dels centres educatius. 

 

0.2 Objectius generals del sistema educatiu 

1. Garantir, en acabar l’educació obligatòria, el domini equivalent de les llengües 
oficials (B2 al final de l’ESO i C1 al final del batxillerat). 

2. Garantir un grau de competència suficient en una o dues llengües estrangeres (B1 
al final de l’ESO i B2 al final del batxillerat de la primera llengua estrangera). 

3. Reconèixer i fer presents a les aules i als centres les llengües familiars dels 
alumnes d’origen estranger i facilitar-ne l’aprenentatge. 

4. Capacitar els alumnes per conviure en una societat multilingüe i multicultural. 

5. Reforçar el paper de la llengua catalana com a llengua vehicular del sistema 
educatiu i potenciar-ne l’ús per part de l’alumnat. 

6. Garantir l’acollida i l’atenció lingüística de l’alumnat nouvingut, i la seva integració 
a l’aula ordinària.  
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1. Context sociolingüístic 

1.1 El centre 

L’INS Francisco de Goya va començar la seva història a partir de la reconversió de 

l’Escola d’EGB homònima que s’havia creat l’any 1976. L’any 1995 es va iniciar la 

transformació, i durant dos anys escola d’EGB i IES hi van conviure. Des d’aleshores 

i en onades successives, el centre anà completant, amb un gran èxit d‘alumnat, la 

seva capacitat total, 12 grups de secundària obligatòria i 4 de batxillerat, és a dir, 3 

línies d’ESO i 2 de batxillerat. 

El Personal Docent el constitueix un nombre de 44 professores i professors que 

atenen 480 alumnes en tres línies d’ESO i dues de Batxillerat que agrupen les 

modalitats de Humanístic i Ciències Socials, Ciències de la Natura i Tecnològic. 

Tenim en plantilla una psicopedagoga que, a més, s’ocupa de l’acció tutorial i forma 

part de la coordinació del tractament de la diversitat. 

1.2 L’Entorn  

1.2.1 Context sociolingüístic 

L’Institut Francisco de Goya està situat entre el barri del Guinardó i el de la Font d’en 

Fargues. Al costat del Parc del Guinardó, al Districte d’Horta.  

 

El barri del Guinardó: el que abans eren camps de 

conreu, a partir del 1896 es comença a urbanitzar. Fins 

als inicis del segle XX continuà sent  habitat per 

famílies de classe mitjana, amb una caseta amb hort. A 

partir dels anys 50 començà l’especulació i s’edificaren 

blocs de pisos. Avui en dia el Guinardó continua 

mantenint un to residencial, amb una població d’uns 

36.000 habitants. 

El barri de La Font d'en Fargues: situat al sud d'Horta i al nord del turó de la 

Rovira, es situa entre la font que li donà nom i el torrent de la Carabassa, vora el 

Passeig de Maragall.  Es va començar a urbanitzar a partir del 1905 seguint l'estil de 

ciutat-jardí. Avui és la zona més residencial d'Horta-Guinardó, amb una població 

d’uns 9.000 habitants. 

Així doncs, la població d’aquests dos barris representa el 1,42% de la població total 

de Barcelona. 
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1.2.2 Context socioeconòmic 

Respecte de la renda per càpita: segons les dades estadístiques publicades per 

l’Ajuntament de Barcelona l’any 2017, tots dos barris es situen per sota de la mitjana 

de Barcelona: el Guinardó amb un índex 79,1 i Font d’en Fargues amb un índex de 

95,5. Ambdós barris es situen a la renda mitjana-baixa. 

1.2.3 Dades estadístiques d’aquests barris 

Edats 

Segons dades del Padró de l’1 de gener de 2017: Veiem que la distribució per edats 

fins a 14 anys no és gaire diferent de la resta de la ciutat. Sí s’observa un descens 

 en la franja 25-39 anys i un major percentatge en la franja de més grans de 65 anys.  

Lloc de naixement 

Les dades per lloc de naixement ens parlen d’una major població nascuda a 

Catalunya (8,54 % per sobre de la mitjana de Barcelona), sense diferències 

significatives pel que respecta a la resta d’Espanya i un descens del percentatge 

d’estrangers (-8,6 %). La presència de persones estrangeres baixa molt al barri de la 

Font d’en Fargues. 

 
Barcelona  
ciutat 

Resta  
Catalunya 

Total 
Catalunya 

Resta 
Espanya 

Estranger 

Barcelona 51,41% 7,42% 58,83% 17,43% 23,74% 

el Guinardó 55,31% 7,24% 62,55% 16,64% 20,81% 

Font d'en Fargues 65,45% 6,73% 72,18% 18,34% 9,48% 

diferència amb Bcn 8,97% -0,44% 8,54% 0,06% -8,60% 

 

Nivell acadèmic 

Respecte del nivell acadèmic, aquests dos barris es situen aproximadament a la 

mitjana de Barcelona.  

 
Sense 
estudis 

Estudis primaris ESO/FPI 
Batx/CFGM/
FPII  

Estudis 
universitaris / 
CFGS 

No 
consta 

Barcelona 2,80% 17,99% 21,46% 25,29% 30,92% 1,54% 

el Guinardó 2,61% 16,26% 22,47% 28,33% 28,96% 1,37% 

Font d'en 
Fargues 

2,24% 14,67% 22,69% 28,36% 30,45% 1,59% 

diferència 
amb Bcn 

-0,38% -2,52% 1,13% 3,05% -1,22% -0,06% 

 



PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE 

 

 
6 

1.3 L’alumnat 

L’institut Francisco de Goya imparteix ESO i Batxillerat (modalitats: Ciència i 

Tecnologia, i Humanitats i Ciències Socials) a 480 alumnes distribuïts en 12 grups 

d’ESO i 4 de Batxillerat. 

El curs 2017-2018 el percentatge de graduats en ESO va ser del 90,8% amb una 

taxa  d’abandonament del 0%. El percentatge de graduats de Batxillerat del mateix 

curs va ser del 80%. 

1.3.1 Enquesta d’usos lingüístics de l’alumnat 

El gener de 2019 una mostra de 120 alumnes va contestar una enquesta d’usos 

lingüístics de resposta múltiple per tal de valorar en quina llengua s'expresaven 

quotidianament. 

La majoria del nostre alumnat (72,5%) escull el català com a primera llengua de 

comunicació a casa, seguit d’un 60% que ho fa en castellà. Residual és l’ús d’altres 

llengües com ara l’anglès (4,2%), el rus (3,3%), el francès (2,5%) o l’àrab (1,7%). En 

canvi, a l’hora de mirar una pel·lícula o llegir un llibre la majoria de l’alumnat escull 

preferentment continguts en castellà (96,7%), en front del 56,7% que ho fa en català 

i un 31,7% que ho fa en anglès. Quant a preferències musicals, la majoria escolta 

música en anglès (77,5%), seguits pel castellà (66,7%) i el català (22,5%). 

L’enquesta valorava la interacció lingüística en situacions quotidianes com anar a 

comprar, on l’alumnat es dirigia al botiguer/-a indistintament en català o castellà. En 

l’àmbit escolar, un 42,5% pregunta dubtes als companys indistintament en català o 

castellà, seguit d’un 40% que ho fa en català, en canvi quan s’adrecen al professorat 

ho fan majoritàriament en català 81,7% (exceptuant les assignatures de llengua: 

català, castellà, anglès i francès). A l’hora de l’esbarjo es comuniquen 

majoritàriament en català (40%) seguit del castellà (35,8%), però a les xarxes socials 

no tenen una preferència clara, utilitzant el català o el castellà indistintament (37%). 

 

1.4 El professorat 

El Personal Docent el constitueix un nombre de 44 professores i professors, a més a 

més d’una psicopedagoga que també s’ocupa de l’acció tutorial i forma part de la 

coordinació del tractament de la diversitat.  D’entre tot el professorat, cinc ocupen 

places amb perfil professional per a personal docent: dos tenen el perfil de 

Competència digital docent, dos el d’Atenció a la diversitat d’alumnes i un el de 

Metodologies amb enfocament globalitzat. 

1.4.1 Competència lingüística del professorat 

Català: Pel que fa al català, el més significatiu és que el 36% del professorat tenen 

acreditat un nivell superior al requerit per la normativa. Concretament, com es veu al 
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gràfic, un 20% tenen el Nivell D i 4 professors, és a dir el 16%, tenen Filologia 

Catalana i només 2 d’aquests 4 professors pertanyen al Departament de Català.  

 

Castellà: A banda del nivell requerit per la normativa que tot el professorat te, 

trobem un 31% de professors que ostenten la llicenciatura de Filologia Castellana, 

nombre que coincideix amb el de professors del Departament. 

 

Anglès: Malgrat que el coneixement de la llengua anglesa per part del professorat 

és bastant àmplia, només un 60 % (15 professors) poden acreditar aquest nivell. 

D’entre aquests, un 36%, (5 professors) acrediten el nivell màxim i aquest nombre 

coincideix amb el de Professors del Departament de Llengües Estrangeres.   

 

Francès: Només 7 professors han contestat, dels quals cap d’ells té el nivell màxim 

si bé la meitat d’aquests el poden parlar i escriure amb fluïdesa i correcció.  
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Italià: Només 2 professors han contestat, dels quals ambdós tenen el nivell A1. 

També tenim un professor que acredita la filologia italiana, no contemplada al gràfic.  

 

Alemany: Només 4 professors han contestat,dels quals dos acrediten el nivell B1, 

un l’A2 i un altre el B2.  

 

Altres llengües: 

Un professor  acredita el nivell B2 de llengua de signes catalana i un altre la filologia 

de grec modern.  

1.4.2 Enquesta d’usos lingüístics del professorat 

Dins d’aquesta enquesta s’han considerat dos grups de professorat, d’una banda, 

aquells que són de llengua i, de l’altra, els que imparteixen un altre tipus de matèria. 

S’ha decidit fer aquesta separació per la naturalesa de les assignatures de llengua, 

que comporta l’ús preferent de la llengua objecte d’estudi. 

El professorat de matèries no lingüístiques, utilitza en la seva gran majoria el català 

com a llengua vehicular a l’aula quan fa les seves explicacions o demana quelcom a 

l’alumnat. Quan els alumnes expressen un dubte, la majoria dels professors 

s’adapten a la llengua que ha emprat l’alumne (61%), un 32% mantenen el català a 

pesar que l’alumne els parli en una altra llengua. En les situacions d’oci amb d’altres 

companys, s’usa el català i el castellà indistintament. 
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2. Projecte lingüístic 

2.1 Oferta de llengües estrangeres 

2.1.1 Primera llengua estrangera 

El nostre centre ofereix l’anglès com a primera llengua estrangera, des de 1r ESO a 

2n Batxillerat. Les hores setmanals es detallen a continuació. 

1r, 3r i 4t ESO i Batx: 2h grup sencer + 1 h desdoblament 

2n ESO: 3h grup sencer + 1 h desdoblament 

Durant les hores de desdoblament el professorat de llengües estrangeres intenta 

prioritzar la competència oral. 

2.1.2 Segona llengua estrangera 

El nostre centre ofereix el francès com a segona llengua estrangera a l’ESO com a 

crèdit variable i, al Batxillerat, a les matèries optatives. La mitjana de la ràtio del grup 

de segona llengua estrangera és de 20 alumnes com a màxim. 

L'opció de segona llengua estrangera constitueix un pla per a tota l'etapa de 

secundària obligatòria, i l'opció de l'alumne és per al conjunt de l'oferta. En casos 

excepcionals, i en vista de l'evolució acadèmica, si es considera més adient que un/a 

alumne/a que havia triat l'opció per la segona llengua estrangera cursi unes altres 

matèries optatives diferents, el/la coordinador/a de nivell en podrà autoritzar el canvi. 

2.1.3 Metodología 

Atesa la necessitat de garantir un aprofitament màxim de les hores de contacte de 

l'alumne amb la llengua estrangera, aquesta ha de ser la llengua vehicular de 

comunicació, no sols durant el desenvolupament de les tasques d'aprenentatge sinó 

en qualsevol interacció funcional dins l'aula. 

2.1.4 Accions complementàries de col·laboració amb l’entorn 

En l’aprenentatge actiu d’un idioma és important tenir-hi un contacte directe. Per tant, 

el departament de llengües estrangeres promourà xerrades, sortides, intercanvis, 

viatges culturals, contactes telemàtics, etc, que tinguin com a objectiu el foment i l’ús 

de la llengua estrangera i el contacte amb la seva cultura. 

Per tal que l’alumnat millori la competència lingüística de les llengües estrangeres 

ofertades, el centre impulsarà projectes d’intercanvi (tant telemàtics com presencials) 

i estades a l’estranger a través de la plataforma eTwinning. L’objectiu és que 

l’alumnat visqui necessitats de comunicació i interacció reals en el seu propi context, 

generi bones pràctiques i conegui i valori la riquesa històrica, lingüística i cultural 

d’altres indrets 

A banda d’això, l’AMPA ofereix anglès com a activitat extraescolar. 
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3. Objectius en relació amb l’aprenentatge i l’ús de les llengües 

3.1. Objectius generals del projecte lingüístic  

1- Assegurar l’ús del català com a llengua vehicular i d’aprenentatge del centre. 

2- Garantir que la llengua catalana, com a llengua d’aprenentatge i de comunicació, 

faci les funcions de vehicle d’expressió quotidiana i esdevingui la llengua usual del 

centre. 

3- Vetllar perquè els prejudicis lingüístics quedin fora del currículum transversal del 

centre. 

4- Valorar la llengua catalana com a element d’integració i cohesió de les persones 

que intervenen en el procés d’ensenyament i aprenentatge. 

5- Fer que el català sigui la llengua dels continguts lingüístics comuns. 

6- Aconseguir que els criteris generals per a les adaptacions del procés 

d’ensenyament de les llengües sigui adequat a la realitat sociolingüística del centre. 

7- Assolir que la llengua castellana sigui objecte d’aprenentatge com a font 

d’informació i vehicle d’expressió en la matèria de llengua castellana i literatura. 

8- Assolir que les llengües estrangeres tinguin tractament didàctic de segona llengua 

i siguin objecte d’aprenentatge com a font d’informació i vehicle d’expressió en la 

matèria de llengua estrangera i que la llengua de referència sigui la catalana. 

 

3.2 Objectius específics 

A l’Institut Goya pensem que és important promoure l’ús social de la llengua 

catalana, de manera que aquesta no només sigui una matèria d’aprenentatge sinó 

que també es faci extensiva a tots els àmbits. Per això mateix es dinamitzarà 

mitjançant accions concretes dins i fora de l’aula. 

Els objectius específics són els següents:  

1. Des del Departament de Llengües, fomentar la lectura en veu alta i participar 

en el Certamen nacional de lectura en veu alta, que promociona el Consorci 

d’Educació junt amb Enciclopèdia Catalana. 

2. Des del Departament de Llengües, treballar la dramatització de textos que 

utilitzen diferents registres. 

3. Promoure els debats i assemblees a la matèria de tutoria, a les reunions de 

delegats, mediacions, sortides, entre d’altres. 

4. Des de totes les matèries, treballar la competència oral afavorint les 

exposicions i presentacions orals a classe i participar en concursos d’oratòria. 

5. A través de les tutories i amb ajut del Departament de Català, crear un 

voluntariat lingüístic per als alumnes nouvinguts. Aconseguir que alumnes 

autòctons facin de padrins lingüístics, és a dir, que es comprometin a parlar 
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en català amb aquests alumnes nouvinguts i que actuïn com a mitjancers per 

integrar-los a la vida del centre. 

6. Amb l’ajut de Coordinació pedagògica i el Departament de Català, establir 

connexions amb les escoles de primària de l’entorn per tal de fer un 

voluntariat de contacontes on alumnes de secundària expliquin contes als 

alumnes de primària. 

7. Preparar la festa de Sant Jordi. Durant les setmanes prèvies s’anima als 

alumnes a presentar-se al concurs literari des dels Departaments de Llengües 

i Idiomes. Els alumnes mateixos formen part de la votació de les millors obres 

de cada categoria. El dia de Sant Jordi també es fan tallers literari de dues 

hores abans de la cerimònia d’entrega de premis.  

8. Crear exposicions des de la comissió de biblioteca sobre diversos temes 

d’interès per a l’alumnat. 

 

 

3.3 L’aprenentatge/ensenyament de les llengües curriculars 

La llengua catalana, a banda de ser la llengua vehicular i de treball habitual, és 

també, juntament amb la llengua castellana i les llengües estrangeres, objecte 

d’ensenyament i aprenentatge al centre. També es promociona l’ús no curricular de 

les llengües estrangeres amb una estada amb pernoctació a algun país de llengua 

anglesa i algun altre de parla francesa. 

4. Criteris metodològics i organitzatius per a l’aprenentatge de les 

llengües 

Des de les assignatures de llengua (català, castellà, anglès i francès) es treballa la 

diversitat lingüística del món, fent especial èmfasi en les llengües maternes dels 

companys. A més, es tracten les estructures comunes, incidint especialment en la 

transferència d’aprenentatges d’una llengua a les altres. A banda d’això, hi ha hagut 

alguna iniciativa per tal d’incrementar el grau d’exposició dels alumnes a les llengües 

estrangeres curriculars i no curriculars a través d’alguna optativa. Tot i això, no 

sempre hi ha professorat acreditat disponible. 

Per tal de poder atendre els alumnes de forma més individualitzada, el nostre centre 

disposa de grups partits en la majoria d’assignatures. Això és especialment útil a les 

assignatures de llengua, on com a mínim una de les tres hores curriculars, és 

partida. A més, els grups de segona llengua són sempre reduïts, de tal manera que 

es garanteix l’atenció individualitzada durant totes les hores lectives. Una altra mena 

de grup reduït dels que disposa el centre és el grup d’aula d’acollida, que no allotja 

més de 12 alumnes per professor, això fa que l’aprenentatge de la llengua catalana 

sigui més individualitzat i intensiu. Si coincideixen molts alumnes d’acollida en un sol 
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grup i hi ha disponibilitat, es parteixen per nivells de llengua per adequar-se al nivell 

de l’alumnat. 

En el cas dels alumnes que acaben el seu període d’adaptació a l’aula d’acollida i 

que s’incorporen a l’aula ordinària, es prenen una sèrie d’adaptacions curriculars per 

tal que la transició entre els dos tipus d’aula sigui el més gradual possible depenent 

de l’assignatura i del nivell competencial que mostri cada alumne individualment. El 

seguiment lingüístic d’aquests alumnes d’aula d’acollida es fa a les reunions d’equips 

docents, on es comenta el nivell de l’alumne i l’aprofitament i seguiment de les 

matèries que tenen com a llengua vehicular el català.  

Tal i com hem descrit al primer apartat, en el nostre centre un gran percentatge dels 

alumnes són catalanoparlants i, per tant, no són necessàries grans mesures  

d’immersió lingüística.  

5. Recursos i accions complementàries 

5.1 Aula d’Acollida 

L’institut disposa d’un aula d’acollida que dona suport lingüístic als alumnes que es 

van incorporant al llarg del curs i que desconeixen la llengua catalana. Està formada 

per la dotació que el Departament d’Educació considera pertinent. Els alumnes 

assisteixen a aquestes classes sortint del grup-classe en algunes matèries, 

principalment i si és possible, a les hores de català. Quan estan amb la resta de 

companys, realitzen diversos dossiers per anar seguint les diferents classes, que es 

poden complementar a l’aula d’acollida, amb atenció personalitzades. No disposem 

d’auxiliar ni d’assistent lingüístic.  

Quan els alumnes nouvinguts arriben al centre, se’ls fa una entrevista. Les dades 

recollides inclouen la situació personal de la família, el nivell lingüístic i escolar, les 

diferents prioritats per escollir matèries optatives segons les seves dificultats i 

habilitats i altres dades personals. 

L’equip docent, realitza una sèrie de proves als alumnes per saber el seu nivell 

escolar. 

Els diferents tutors orientadors d’aquests alumnes elaboren un Pla individualitzat, on 

es recullen les programacions adaptades segons el nivell acadèmic i les necessitats 

educatives especials de cada cas. Es plantegen també els diferents graus 

d’assoliment de les competències bàsiques per aconseguir uns objectius concrets en 

cada matèria. 

Es realitzen accions complementàries orientades a augmentar l’exposició de 

l’alumnat a les llengües objecte d’aprenentatge i vinculades a activitats educatives 
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no formals o informals que impliquin la col·laboració amb altres institucions o entitats 

com ara sortides educatives i interactives dins la nostra ciutat.  

També segons el nivell, la implicació que van adquirint, i de la disponibilitat, se’ls 

proposa i ajuda a preinscriure’s a cursos d’estiu per millorar el seu coneixement de la 

llengua. 

 

5.2 Mobilitat de l’alumnat 

Afavorim l’exposició de l’alumnat a les llengües estrangeres objecte d’aprenentatge 

col·laborant i participant sempre que sigui possible en projectes eTwinning i 

Erasmus+. A més a més, promovem intercanvis internacionals per exposar l’alumnat 

a situacions reals on necessitin fer ús i desenvolupar la seva competència oral. 

6. Comunicació interna i relació amb l’entorn  

6.1 El català, llengua vehicular 

A l’institut Goya, la llengua vehicular és el català. Això es refereix tant a la 

documentació elaborada internament, com a les reunions de tots els àmbits, és a dir, 

tutoria, equip docent, departament, claustre, consell escolar, AMPA, etc. i a les altres 

comissions que es puguin formar. També és en català tota la informació relacionada 

amb la difusió i la promoció del centre. 

Pel que fa a la relació personal amb les famílies, el professorat s’adapta a la llengua 

de la família si és necessari. La documentació lliurada, en canvi, és sempre en 

llengua catalana. 

Per últim, la llengua de les activitats relacionades amb la difusió externa i promoció 

del centre també és el català: oferta educativa, documentació, pàgina web, twitter, 

tríptics informatius, dossiers, tauler d’anuncis, etc..   

Les llengües emprades en les activitats no docents, també són en català: el 

menjador i les activitats esportives, encara que dependrà de la llengua que vulgui 

emprar l’entrenador o entrenadora. Els dimecres a la tarda també es fan cursos 

d’anglès extraescolars de diferents nivells. 

 


