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Primer any GEP 2013-2014 
 

Formació de directors: 

 Dues sessions al primer trimestre 
 

Formació de professorat 

 Formadors d’editorials i  institucions: British Council, Cambridge 

University Press,  Oxford University Press, Trinity College London,UAB 

 Segon trimestre 

 Quatre sessions presencials de quatre hores = 16hores+ 14 hores  

 Nivell d’anglès del professorat: B1 – B2   

 Preferentment professorat  no de l’àrea d’anglès 

 Nivells: 5è i 6è de Primària / 1r i 2n de l’ESO / FP 
 

Escoles seleccionades  

 Escoles amb capacitat de millora 

 Preferentment escoles que no facin CLIL o tinguin un PILE (Pla Integrat 

de Llengües Estrangeres) 
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 Propostes de continuïtat 

 

 Formació GEP segon any 

     Organització de la formació 

     Sessions de formació 

     Moodle 
 

 Accions de suport al Marc per al Plurilingüisme 

 

 Jornada GEP 

Segon any GEP 2014-2015 



Propostes de continuïtat 

1 Desplegament 

 

 

2 Impacte  

 

 

3 Sostenibilitat 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Desplegament 

Diferents estils i ritmes 

 Primària – ESO – FP 

 Centres públics i centres privats  

 Centres experts – PELE, PILE, Comenius 

 SSTT 

Segon any GEP : Construir sobre el que ja s’ha fet  



Segon any GEP : Construir sobre el que ja s’ha fet  

Essència comuna cap a un projecte de futur 

Projecte Plurilingüe (llengua i cultura) 

 Català i castellà 

 Llengües estrangeres curriculars 

 Increment nombre d’hores de contacte de l’alumnat amb la llengua 

anglesa 

 Llengües d’origen 

 PLC 

 

Desplegament 

Aprenentatge Integrat de  

Contingut i Llengua Estrangera 

AICLE 
 

Aprenentatge Basat en Projectes 

ABP 

 
 

     Intel·ligències múltiples 

        Treball col·laboratiu 

        Pensament crític 

        Procés d’aprenentatge 
 



Desplegament 

Segon any GEP : Construir sobre el que ja s’ha fet 

  

Continuïtat 

 Formació de segon any 

 Estratègies i recursos pel treball del plurilingüisme al centre i 

la seva avaluació: Portfolio i Rúbriques 

 Ampliació al francès i alemany 

 Visites al centre 

 Pràctica en empresa 

 



Impacte 

Macro 

 Canvi metodològic a nivell del centre 

 Integració en el PLC  

Meso 

 Canvi en el procés d’ensenyament - aprenentatge 

     Processos de lògica cognitiva: Taxonomia de Bloom,     

     organitzadors gràfics, marcs de referència, Flipped Classroom 

     Desenvolupament del coneixement  curricular basat en la         

     capacitat inquisitiva i de recerca  

Micro 

 Canvi estil d’aprenentatge de l’alumnat:  

     - Presa de consciència del seu estil d’aprenentatge 

     - Aprendre a aprendre 

     - Autonomia personal 

     - Emprenedoria 

     - Resiliència 



Taxonomia de Bloom 

http://screencasting3point0.wikispaces.com/Bloom%27s+Taxonomy 



Taxonomia de Bloom 

http://gwpsjpod.global2.vic.edu.au/2012/07/08/discover-j-pod/ 



Els quatre pilars de l’educació 
    de Jacques Delors, 1996 

 

 

 

 

 

http://www.unesco.org/delors/fourpil.htm 

 

      SABER      SABER FER    SABER SER     SABER ESTAR 

 

Aprendre a... 

http://www.unesco.org/delors/fourpil.htm
http://www.unesco.org/delors/fourpil.htm
http://www.unesco.org/delors/ltoknow.htm
http://www.unesco.org/delors/ltodo.htm
http://www.unesco.org/delors/ltolive.htm
http://www.unesco.org/delors/ltobe.htm


Sostenibilitat 

 Difusió en el centre i a la comunitat educativa: professorat, alumnat, 

famílies  

     Què s’està fent, com s’està fent, qui hi està implicat 

     Participació de les famílies 

 

 Creació d’organismes interns 

     Grup impulsor: sempre amb algú de l’equip directiu 

     Grup de seguiment per sistematitzar el desenvolupament del   

     projecte (possibles canvis de professorat) i la continuïtat en la    

     formació 

 

 Comunicació en xarxa per a la projecció externa del projecte 

     Web,  APAC, Jornades, CRP,  altres projectes 



 Propostes de continuïtat 

 

 Formació GEP segon any 

     Organització de la formació 

     Sessions de formació 

     Moodle 
 

 Accions de suport al Marc per al Plurilingüisme 

 

 Jornada GEP 

Segon any GEP 2014-2015 



Professorat 

Professorat 

Coordinació de territoris 



Formació GEP segon any 

AGRUPAMENT: 

 Consorci d’Educació de Barcelona i Barcelona comarques 

 14, 21 i 28 d’octubre   

 Tarragona i Terres de l’Ebre 

 21 i 28 d’octubre i 4 de novembre 

 Girona i Maresme-Vallès oriental 

 28 d’octubre i 4 i 11 de novembre 

 Baix Llobregat 

 4, 11 i 18 de novembre 

 

 Horari de matí : de 9.30 a 13.30 

 Tres sessions de 4 hores + tasques (18 hores) = 30 hores 

 Visites als centres 

 Formadores del Servei de Llengües Estrangeres i d’inspecció 
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Valoració d’activitats 2013 - 2014 



3 sessions de 4 hores + 18 h 

treball independent 

Continguts de la sessió Tasques 

Sessió 1:Seguiment del 

projecte a l’escola 

• Revisió d’allò que s’ha fet fins ara 

• Avaluació general del projecte  

• Similituds i diferències en la seva implementació 

als diferents centres 

• Aspectes organitzacionals als centres 

• Enfocament teòric 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lliurament d’una tasca 

després de cada sessió 

al moodle  amb 

evidència audiovisual 

de la implementació a 

l’aula 

 

 

 

Sessió 2: Estratègies i 

recursos per potenciar 

el plurilingüisme a l'aula 

• Exemples d’activitats plurilingües que es duen a 

terme a les escoles 

• Idees i suggeriments per promoure el 

plurilingüisme a l’aula 

• PEL. Portfolio Europeu de les llengües: 

Biografia, Passaport i Dossier 

• ABP /PBL. Aprenentatge basat en projectes 

Sessió 3: Estratègies i 

recursos per implementar el 

CLIL a l'aula. Eines digitals i 

entorns personals 

d'aprenentatge 

• CLIL (aspectes clau) 

• Aprenentatge col·laboratiu  

• Integració de les TIC i  web 2.0 

• Entorns personals d’aprenentatge 

  

VISITES A LES ESCOLES (4 PER TERRITORI: PRIMARIA, SECUNDARIA, FP – públics i privat s) 



Moodle GEP 

http://odissea.xtec.cat / 

Llengües Estrangeres i Plurilingüisme 

Grup d'Experimentació per al Plurilingüisme 2014-2015 (segon any) 



Moodle GEP 

 Una aula per grup 

 Es fomenta la interacció i l’intercanvi entre els participants 

Tauler de notícies de les 

formadores 

Intercanvi entre els docents 

i amb les formadores 

 

Fòrums específics per a 

cada mòdul 

 

Accés als materials 

elaborats pels companys 

 





Qüestions pràctiques de la formació 

 Les 3 tasques són individuals i obligatòries 

 

 Les tasques es lliuren a través del moodle 

 

 Cal assistir al 80% de les sessions presencials i lliurar totes les tasques 

per obtenir el certificat de la formació.  

 

 La correcció lingüística dels materials produïts en anglès és 

responsabilitat compartida del docent que realitza la formació i del seu 

centre. 

 



Presentació a càrrec de 
l’àrea TAC del Departament 
d’Ensenyament 

 



Ús de materials d’internet 

 Presentació a càrrec de l’àrea TAC en la Jornada GEP 

 

 Marc normatiu 

 Propietat intel·lectual i copyright 

 Llicències creative commons  

 Dret de cita 

 Com referenciar imatges 

 La propietat intel·lectual i el treball de l’alumnat 

 Permisos i ús d’imatges personals de l’alumnat 

 Permisos per a la utilització de serveis i recursos web 2.0 

 Referències sobre Propietat intel·lectual i drets d'autoria, internet 

segura i models d’autorització pels centres. 

 

 

  



Accions en el marc per al plurilingüisme 

 Tallers i conferències a tot el territori 

 Entitats i editorials col·laboradores 

 Tema central: escriptura creativa, digital, col·laborativa, per aprendre 

continguts... 

 Difusió al web del Marc per al Plurilingüisme 

http://www.xtec.cat/web/projectes/plurilinguisme 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thinglink.com/scene/575638872994611201 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.xtec.cat/web/projectes/plurilinguisme
http://www.thinglink.com/scene/575638872994611201
http://www.thinglink.com/scene/575638872994611201
http://www.thinglink.com/scene/575638872994611201


Trobada pedagògica GEP   

 14 de novembre de 2014 

 9’30 a 14h 

 CaixaForum de Barcelona 

 

- Benvinguda institucional 

- Presentacions del SG Llengua i Plurilingüisme  

- Conferència a càrrec de la Dra. Olga Esteve 
Avançant cap a un enfocament plurilingüe als centres 
educatius 

- Presentacions dels centres 
 



GEP 2014-2015 
Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme 

Servei de Llengües Estrangeres 

7 d’octubre 2014              Laura Boyd & Rosamaria Felip 

    Gràcies! 


