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0. INTRODUCCIÓ 
 
El Projecte Lingüístic de Centre (PLC)1de l’Institut Sant Feliu de Guíxols és 
el document de referència per a tota la comunitat educativa del centre 
en la presa de decisions organitzatives, pedagògiques de relació formal 
i informal i de contractació de serveis i activitats en relació al tractament 
de les llengües. Aquest PLC vol incidir en els següents punts: 

 
a) El tractament del català com a llengua vehicular i 

d’aprenentatge. 
b) El procés d’ensenyament i d’aprenentatge del castellà.  
c) Les diverses opcions en relació a les llengües estrangeres.  
d) Els criteris generals per a les adequacions del procés 

d’ensenyament de les llengües, tant globalment com 
individualment, a la realitat sociolingüística del centre. 

e) La continuïtat i la coherència educatives, pel que fa als usos 
lingüístics, en els serveis escolars i en les activitats organitzades 
per les associacions de mares i pares d’alumnes.   

 
L’objectiu fonamental del projecte lingüístic és aconseguir el ple domini 
de les llengües oficials catalana i castellana en finalitzar l’ensenyament 
obligatori, d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a 
l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de les llengües. Cal vetllar 
pel seu compliment i fer-ne una concreció anual, de manera que el 
català i el castellà siguin llengües amb les quals els alumnes puguin 
comunicar-se d’una manera adequada –tant a nivell oral com escrit– al 
final dels estudis, i a més tinguin un coneixement adequat i idoni de les 
llengües estrangeres estudiades. 

 
1. ANÀLISI DE CONTEXT 
 

1.1. El centre  
 
L’Institut de Sant Feliu de Guíxols es troba situat a la part nord-oest de 
Sant Feliu de Guíxols, al barri de Vilartagues, lleugerament allunyat del 

                                                           
1
 La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, en el seu Títol II Del Règim lingüístic del sistema educatiu 

de Catalunya, estableix el règim lingüístic del sistema educatiu, i l’article 14 determina que els centres 

públics i els centres privats sostinguts amb fons públics han d’elaborar, com a part del projecte educatiu, 

un projecte lingüístic que emmarqui el tractament de les llengües del centre.  
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centre de la vila i molt proper a les sortides del poble que enllacen per 
carretera amb la variant de Platja d’Aro.  
 
El curs 99/00, l’institut va estrenar edifici. S’hi van aglutinar els estudis de 
l’escola de Formació Professional del poble, on ja s’impartien les 
especialitats d’Administració, Perruqueria i Electricitat, i, a més a més, 
una línia completa dels estudis de l’ ESO i el BATXILLERAT que s’havien 
anat desplegant de forma gradual els tres anys anteriors en barracons, a 
causa de la introducció de la reforma educativa el curs 1996/97.  
 
El centre comparteix espais amb l’EOI, que imparteix classes de tarda i 
ofereix un valor afegit a la comunitat educativa i al poble. 
 
1.2. Oferta educativa 
 
El centre ofereix una àmplia oferta educativa en horari íntegrament de 
matins, i que pel curs 2018/19 es detalla a continuació: 
 

- 3-4-4-4 línies a l’ESO. 
- 3-2 línies de batxillerat (tecnològic, científic, social i humanitats) 
- 6 CFGM: Activitats comercials (DUAL); Estètica; Gestió 

administrativa; Instal·lacions elèctriques i automatismes (DUAL); 
Manteniment de vaixells d’esbarjo (DUAL); i, Perruqueria i 
cosmètica capil·lar.  

- 3 CFGS: Administració i finances (DUAL); Educació infantil; Gestió 
de vendes i espais comercials (DUAL). 

 
La matrícula actual està al voltant dels 900 alumnes: 450 d’ESO, 150 de 
BAT, 200 de CFGM i 100 de CFGS. Aquest número de matrícula fluctua 
segons els cursos i els moviments migratoris de les famílies, tot i que està 
força estabilitzat. 
 
Els recursos disponibles s’inverteixen vetllant per mantenir els aspectes 
que es consideren primordials per al bon funcionalment i l’assoliment de 
l’èxit educatiu dels alumnes, i es concreten, entre d’altres, en les 
següents mesures:  

- Els agrupaments per nivells a l’ESO 
- L’atenció a la diversitat (per dalt i per baix) desdoblant 

instrumentals en grups amb dificultats, optimitzar l’ús de l’aula 
impuls, l’aula d’acollida i el SIEI,el projecte singular, la UEC, el PIM, 
etc.  

- Mantenir unes ràtios d’alumne per classe i professor adequades a 
tots els nivells educatius oferint sempre un grup addicional a 



 

 

 

PE01-PRT01-D001 
PLA LINGÜÍSTIC DE CENTRE Pàgina 3 de 13 

VERSIÓ 00 Març 2019 

Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès 

 

primer d’ESO, primer o segon de BAT i adaptant els 
desdoblaments de la formació professional a les necessitats i 
perillositat dels mòduls a desenvolupar.  

 
1.4.Origen social, cultural i ètnic de l’alumnat.  
 
El nostre alumnat és una bona expressió de la varietat social de la ciutat 
i, tot i la disminució dels fluxos immigratoris, aquests continuen molt 
presents i ben representats al centre. Cal destacar l’arribada constant 
d’alumnes en edat d’escolarització obligatòria a la població.Un 20,07%2 
de la població té nacionalitat estrangera, i un 17,21%3 és població 
espanyola nascuda fora de Catalunya. 
 
Hi ha un elevat nombre de famílies socioeconòmicament deprimides al 
poble, fet que condiciona que el nivell socioeconòmic i cultural d’una 
gran part de les famílies dels alumnes de l’ESO i alguns cicles formatius 
de grau mitjà sigui mig-baix i baix. En canvi, si ens centrem en batxillerat i 
la resta de cicles formatius, podem parlar d’un nivell mig-mig i en alguns 
casos mig-alt. 
 
Els alumnes amb necessitats educatives especials estan al voltant del 18-
20% a l’ESO, i destaca la preponderància de les necessitats educatives 
específiques per raó de situació econòmica desafavorida. Un 24,95%4 
de la població està desocupada i un 35,38%5 de la població activa rep 
pensions retributives de la seguretat social.  
 
A la vista de la gran diversitat existent entre l’alumnat, posem molt 
èmfasi en un traspàs correcte i tan precís com sigui possible de la 
informació sobre tots els alumnes des de primària, per tal de poder-ne 
fer un seguiment exhaustiu des del primer dia. Tot, amb la finalitat 
d’atendre cada alumne segons el seu punt de partida i segons les seves 
necessitats i capacitats, per tal de treure el millor de cadascun i assolir 
els objectius generals de l’ESO.  
 
Els resultats de les competències bàsiques, tant de català com de 
castellà, estan per sobre la mitjana de Catalunya, per la qual cosa 
podem afirmar que l’assoliment de les dues llengües és molt satisfactori. 
També cal destacar que, en ambdues llengües, els resultats d’expressió 

                                                           
2
SegonsDades IDESCAT 2017. 

3
SegonsDades IDESCAT 2017. 

4
Segonsdades IDESCAT 2011. 

5
Segonsdades IDESCAT 2017. 
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escrita es mantenen significativament per sobre dels resultats de la 
mitjana catalana.  
 
En anglès, l’any 2011 els resultats estaven per sota la mitjana de 
Catalunya, però les estratègies emprades pel centre han fet que, 
actualment, ja s’hagin igualat els resultats del centre amb els de la 
mitjana catalana.  
 
1.3. Usos lingüístics dels alumnes. 
 

En el nostre centre, el català és la llengua vehicular, en la qual es 
desenvolupen la majoria d’activitats (les acadèmiques i formals, les 
d’educació informal i les de caràcter lúdic i/o extraescolar). Ara bé, fora 
del centre l’ús que se’n faci dependrà de la procedència, l’estrat social 
i la zona de residència de l’alumnat. Tenint en compte això, la realitat és 
que el català ha de conviure amb altres llengües de vegades en un 
context complicat. Podem observar: 
 

- Que la llengua familiar dels alumnes està repartida entre el català 
i el castellà, amb predomini d’aquesta darrera llengua, seguida 
per l’àrab. 

- Que la comunicació entre companys es dona majoritàriament en 
castellà. 

- Que la llengua utilitzada per l’alumnat per dirigir-se al professorat 
és majoritàriament el català. 

- Que la programació de televisió que més agrada a l’alumnat és 
en llengua castellana.  

 

1.4. Competència lingüística del professorat. 
 

El professorat anualment informa a direcció sobre les seves 
acreditacions assolides en coneixements de llengües, amb les quals el 
centre, sempre previ acord del professorat, adequa a les necessitats 
establertes. 
 
1.5. Places docents amb perfil professional.  
 
Perfil professional lingüístic en llengua estrangera anglesa (IAN) 

- Dibuix 
- Ciències naturals 
- Física i química 
- Matemàtiques (2 places) 
- Tecnologia (2 places) 
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- Administració i direcció d’empreses 
 
Amb aquest tipus de perfil, s’ha intentat dotar a cada un dels 
departaments no lingüístics –quan la plantilla així ho ha permès- de com 
a mínim un docent. L’únic departament en el qual no ha estat possible 
és a Socials. L’objectiu d’aquestes places és la consolidació de l’ús de 
l’anglès en totes les matèries no lingüístiques i a tots els nivells de l’ESO. A 
cada curs, en funció del repartiment horari, es planifica l’acció 
educativa intentant sempre que tots els cursos i grups tinguin alguna 
matèria plurilingüe. 
 
Perfil professional de metodologies amb enfocament globalitzat (EGI). Es 
disposa d’una plaça d’anglès. Juntament amb la Direcció, aquesta 
plaça té com a objectiu liderar i coordinar el desplegament 
competencial de l’avaluació a l’ESO, el treball transversal entre 
departaments i donar suport al professorat impulsor del GEP.  

 
Perfil professional d’atenció a la diversitat de l’alumnat (DIV) 

- Educació física 
- Ciències naturals 
- Tecnologia 
- Orientació (2 places) 
- Processos comercials 

 
El centre disposa d’una elevada diversitat. Per a una atenció el més 
individualitzada possible i per donar a cada alumne el que li cal, es 
treballa per nivells i es reforcen alguns grups amb desdoblaments 
d’instrumentals. A banda, es disposa d’una aula impuls a 2n d’ESO; i 
d’un projecte singular i una unitat d’escolarització compartida a 3r i 4t 
d’ESO. Per poder atendre aquest alumnat des de diverses matèries no 
instrumentals, es disposa d’aquests professors especialitzats. 
 

2. OFERTA LLENGÜES ESTRANGERES 
 

2.1. Primera llengua estrangera a l’ESO 
 
L’opció de la primera llengua estrangera és l’anglès i és per a tota 
l’etapa de primària i secundària obligatòria. Els estudis postobligatoris de 
batxillerat també ofereixen l’anglès com a primera llengua i els cicles 
formatius ofereixen l’anglès d’acord amb el seu currículum. 
 
2.2. Segona llengua estrangera a l’ESO 
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L’ensenyament-aprenentatge d’una segona llengua estrangera s’inicia 
a primer d’ESO, on l’alumnat pot escollir aprendre francès. 
 
La mitjana de la ràtio del grup de segona llengua estrangera no supera 
mai els 20 alumnes. Quan la demanda per a la segona llengua 
estrangera sigui major que l’oferta, es tindrà en compte com a criteri de 
selecció la nota de la primera llengua així com el traspàs d’informació 
de primària.   
 
L’opció de segona llengua estrangera constitueix un pla per a tota 
l’etapa de secundària obligatòria i l’opció que fa l’alumne és per al 
conjunt de l’etapa. Als estudis de batxillerat es procura mantenir l’oferta 
per a consolidar aquesta segona llengua estrangera, tot i que sempre 
depèn del nombre d’alumnes interessats el poder o no poder fer 
aquesta continuïtat.   
 
Atès el caràcter de continuïtat de la segona llengua estrangera, el 
centre informa i orienta els alumnes i les famílies sobre la conveniència o 
no de realitzar aquesta matèria. Això inclou la possibilitat que, amb els 
criteris que determini el centre, un alumne es pugui incorporar a la 
segona llengua estrangera en un moment diferent de l’inici de la 
matèria. En casos excepcionals, i segons l’evolució acadèmica de 
l’alumne, si es considera més adient que un alumne que havia triat 
l’opció d’aprendre una segona llengua estrangera cursi una matèria 
optativa diferent, el director del centre en podrà autoritzar el canvi.   
 
2.3. Grup d’Experimentació Plurilingüe 
 
El centre forma part del Grup d’Experimentació Plurilingüe (GEP), cosa 
que significa que el centre impulsa la introducció de contingut de 
matèries no lingüístiques del currículum en anglès. L’oferta es realitza a 
tots els nivells de l’ESO i en totes les matèries possibles. La finalitat és 
promoure accions interdisciplinàries i transversals que ampliïn el temps 
d’exposició de l’alumnat a les llengües estrangeres i que els posin en 
situació de comunicació activa. 
 

3. OBJECTIU EN RELACIÓ AMB L’APRENENTATGE I L’ÚS 
DE LES LLENGÜES ESTRANGERES 
 
Els objectius generals del sistema educatiu són els següents: 
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). 
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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.  

 
Els objectius de centre per tal de millorar la competència lingüística de 
l’alumnat són: 
1. Augmentar l’ús del català/castellà fora de l’aula per tot aquell 

alumnat que en fa poc o cap ús.  
2. Consolidació del taller d’estudi assistit per l’alumnat de l’ESO i que 

realitza l’alumnat de batxillerat.  
3. Potenciar l’ús de la biblioteca. 
4. Fomentar la participació en concursos, fòrums, intercanvis, 

certàmens literaris, etc. 
5. Consolidar el GEP als quatre nivells d’ESO.  
 

4. CRITERIS METODOLÒGICS I ORGANITZATIUS EN 
RELACIÓ A L’APRENENTATGE DE LES LLENGÜES 
 

4.1. Llengua catalana i castellana 
 
El centre, amb el suport del Departament d’Ensenyament, afavoreix la 
coordinació entre els centres d’educació primària i els de secundària 
obligatòria, a fi que el pas de l’alumnat d’una etapa a l’altra sigui una 
continuïtat positiva.  
 
Hi ha una coordinació entre totes les llengües curriculars que implica el 
professorat dels diferents nivells. A banda, en les reunions d’equip 
docent es realitza una bona anàlisi de la situació lingüística de 
l’alumnat.  
 
En el tractament de les estructures lingüístiques comunes es vetlla per 
l’assoliment dels objectius de l’aprenentatge de totes les llengües 
curriculars i es tenen en compte els principis bàsics metodològics, de 
manera que no es repeteixin ni s’anticipin continguts en el procés 



 

 

 

PE01-PRT01-D001 
PLA LINGÜÍSTIC DE CENTRE Pàgina 8 de 13 

VERSIÓ 00 Març 2019 

Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès 

 

d’ensenyament-aprenentatge i s’atengui l’especificitat d’aquests 
continguts.  
 
S’incorporen exposicions orals en la programació de totes les matèries, 
així com en tots els treballs de síntesi de 1r, 2n i 3r, en el projecte de 
recerca de 4t i en els treballs de recerca de batxillerat.  
 
El centre fomenta els desdoblaments i el treball per nivells a les matèries 
instrumentals, per garantir l’adequat assoliment de la competència 
lingüística de l’alumnat. En funció del grup i les seves necessitats, així 
com dels recursos disponibles assignats per part del Departament 
d’Educació, es procedeix a la planificació que es considera més adient 
per assolir els objectius establerts.  
 
4.2. Llengües estrangeres 
 
Atesa la necessitat de garantir un aprofitament màxim de les hores de 
contacte de l’alumne amb la llengua estrangera, aquesta ha de ser el 
vehicle principal de comunicació no només durant el desenvolupament 
de les tasques d’aprenentatge, sinó també en qualsevol moment que 
requereixi una interacció de caire funcional dins l’aula.  
 
El centre vetlla per la possibilitat de disposar de grups reduïts en una part 
de les hores comunes de llengua estrangera (hores de desdoblament, 
agrupaments flexibles...). Aquesta mesura permet programar tasques 
d’aprenentatge que incideixen molt especialment en el 
desenvolupament de les competències d’expressió i interacció oral. 
 
En l’aprenentatge actiu d’un idioma és important el contacte directe 
amb la llengua estrangera i, en conseqüència, es promouen xerrades, 
sortides, intercanvis, viatges culturals, concursos, jornades, estades 
lingüístiques, etc., que tinguin com a objectiu el foment i l’ús de la 
llengua estrangera, especialment amb nadius, i el contacte amb la seva 
cultura.  
 
En la projecció de materials audiovisuals de tot el centre, s’intentarà, 
sempre que sigui possible, fer-la en versió original amb subtítols, afavorint 
alhora la comprensió oral de la llengua estrangera i la comprensió 
lectora.  
 
La utilització de diversitat de materials de consulta, documents de 
mitjans audiovisuals i de les tecnologies de la informació i de la 
comunicació són eines bàsiques per a la realització d’activitats de 
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qualsevol matèria curricular i, especialment, per al desenvolupament de 
competències lingüístiques i comunicatives en llengua estrangera. És per 
això que l’aprenentatge actiu d’idiomes ha de fomentar el 
desenvolupament d’activitats telemàtiques utilitzant els recursos que hi 
ha a les xarxes, creant blogs, xats, moodle i altres entorns virtuals 
d’aprenentatge en què l’alumnat pugui estar en contacte més directe 
amb l’idioma. L’objectiu també és utilitzar els recursos TIC de forma 
progressivament autònoma per buscar informació, produir textos a partir 
de models, enviar i rebre missatges de correu electrònic i establir 
relacions personals orals i escrites en un entorn plurilingüe.  
 
El centre no té previst el tractament de les llengües d’origen que no 
siguin català, castellà, anglès o francès en cap aspecte formal concret; 
la qual cosa no priva que en situacions puntuals es faci referència a 
aquestes llengües i, fins i tot, se n’incentivi algun treball.  
 

 

5. RECURSOS I ACCIONS COMPLEMENTARIS 
 

 

5.1. Recursos complementaris 
 

- Aula d’acollida. 
- Auxiliar de conversa (d’acord amb dotació del Departament 

d’Educació). 
- Taller d’estudi assistit per alumnat d’ESO a càrrec d’alumnes de 

batxillerat. 
 

5.2. Les accions complementàries 
 

- Pla educatiu d’entorn. 
- Projecte ERASMUS+ 
- Projecte e-Twinning 
- Accions d’internacionalització de l’educació (intercanvis 

epistolars amb centres de parla anglesa o francesa, acollida 
d’alumnat anglès, projectes transversals amb professionals de 
parla estrangera...) 

 
A l’alumnat se li ofereix l’oportunitat de presentar-se a exàmens oficials, 
ja siguin de Cambridge o bé del DELF Scolaire, per fomentar l’interès en 
les llengües estrangeres, així com fomentar l’obtenció de títols i 
reconeixement de nivells assolits. El 100% de l’alumnat que es presenta al 



 

 

 

PE01-PRT01-D001 
PLA LINGÜÍSTIC DE CENTRE Pàgina 10 de 

13 VERSIÓ 00 Març 2019 

Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès 

 

DELF Scolaire supera les proves i, per tant, obté el títol al qual es 
presenta.  
 

Dins del marc del Departament d’Educació es participa en els projectes 
que es puguin proposar amb l’Escola Oficial d’Idiomes, com per 
exemple FP & EOI’s together.   
 

6. LA COMUNICACIÓ INTERNA I LA RELACIÓ AMB 
L’ENTORN 
 

La llengua vehicular de comunicació del centre és el català. 
 
El centre segueix el criteri que la retolació, els cartells i la informació en 
general s’han de fer en català, de manera que esdevinguin un referent 
de l’ús de la llengua. A banda, i en el marc del Grup d’Experimentació 
Plurilingüe, la retolació de tots els espais del centre també es manté en 
anglès per normalitzar-ne el seu ús. 
 
Els apartats que fan referència a l’ús de la llengua catalana dels 
documents de centre (PdD, NOFC, PAT, PEC, PLC, PGA...) es revisen i 
actualitzen periòdicament per l’equip directiu. Aquests documents es 
presenten al claustre per tal de fer-ne la difusió necessària. Un cop 
presentats i/o aprovats pel Consell Escolar es publiquen a la intranet del 
centre a l’apartat de documentació de centre, així com a la pàgina 
web del centre, sempre que sigui necessari i no comprometi l’exposició 
pública de dades sensibles del propi centre.  
 
La pàgina web del centre https://agora.xtec.cat/iessantfeliu/ és en 
llengua catalana (excepte els escrits que corresponen a activitats fetes 
en altres llengües curriculars) i permet la comunicació amb tota la 
comunitat educativa. Hi ha informació per a l’alumnat i les seves 
famílies: sobre els estudis que es fan al centre, les seves característiques, 
les sortides, la participació en projectes, els premis obtinguts, etc. Dóna 
accés també a pàgines web i blogs de diversos departaments, a la 
intranet i el moodle del centre, així com a altres pàgines externes 
d’interès acadèmic i cultural.  
 
Per normativa, la llengua de comunicació amb les famílies és la 
catalana. Però si es dóna el cas que la família té dificultats per 
entendre-la es pot emprar una altra llengua que li faciliti la comprensió 
del missatge. L’acollida de les famílies nouvingudes passa per una bona 
comunicació, la qual cosa ha de facilitar la integració a la comunitat 
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educativa. És per això que el centre aplica les mesures de traducció 
convenients en qualsevol situació que així ho requereixi. En aquells casos 
que es considera necessari, s’utilitza el servei de mediació del Consell 
Comarcal del Baix Empordà.  
 
El centre vetlla perquè els serveis d’educació no formal (biblioteca, 
activitats extraescolars...) emprin el català com a llengua vehicular.  
 
En el marc del Pla Educatiu d’Entorn es treballen els usos lingüístics 
favorables a la llengua catalana (especialment entre els alumnes amb 
dificultats socials) tot fent-ne un seguiment conjunt amb les 
administracions públiques i amb les entitats. De la mateixa manera, es 
vetlla per la coherència educativa en la interculturalitat i la cohesió 
social.  
 
 

7. LA FORMACIÓ I L’ACREDITACIÓ LINGÜÍSTICA DEL 
PROFESSORAT 
 

El centre fomenta i facilita la participació del professorat a totes 
aquelles formacions que es consideren en línia amb el projecte 
educatiu del centre, i sempre vetllant per maximitzar la presència de 
l’alumnat del centre en certàmens, concursos i altres formats que 
potenciïn l’ús i consolidació en l’aprenentatge de les llengües oficials i 
estrangeres.  L’equip directiu s’encarregarà d’observar les mancances i 
recollir les peticions que puguin fer-li arribar els membres dels equips 
docents i els departaments.  
 

 

 


