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Objectius de les Polítiques Educatives de la UE 

 

 Contribuir al desenvolupament de l’aprenentatge i la difusió de les 

llengües, per desenvolupar la dimensió europea en l’ensenyament i la 

formació 

 

 Afavorir la mobilitat dels estudiants i professors, promovent el 

reconeixement mutu dels diplomes i títols i els períodes d’estudis  

 

 Estimular la cooperació mútua entre els establiments d’ensenyament i 

de formació i, sobretot, entre aquests i les empreses 

 

 Millorar la formació professional inicial i permanent, per tal de 

facilitar la inserció dels ciutadans en el mercat laboral, la seva 

adaptació als canvis industrials i la seva possible reconversió 

professional  

 



• Modernitzar l’ensenyament de 

llengües 

• Fixar uns objectius d’aprenentatge 

realistes 

• Motivar els alumnes 

• Avaluar per competències 

• Validar les capacitats adquirides de 

manera informal 

• Promoure la mobilitat com a 

oportunitat d’aprenentatge 

Estratègia europea per a l’educació (2020) 



Catalunya 2020  http://www20.gencat.cat/docs/economia/70_Economia_Catalana/arxius/ecat2020/ECAT2020_catjuny12_2.pdf 

L’estratègia de Catalunya  

Àmbits d’acció prioritaris 

• Ocupació 

• Cohesió social 

• Innovació i coneixement 

• Internacionalització 

• Dinamisme empresarial  

• Economia verda 

Reduir abandonament escolar 

Millorar les capacitats del capital 

humà 

Innovar en FP (articulació amb 

empresa) 

Millorar competència en anglès 

http://www20.gencat.cat/docs/economia/70_Economia_Catalana/arxius/ecat2020/ECAT2020_catjuny12_2.pdf


 Com a mínim el 50%  dels joves de 15 anys hauran de ser capaços de mantenir 

una conversa simple (usuari independent B1 del MECR) en la primera llengua 

estrangera (actualment, 42%) 

Objectius lingüístics  

 Com a mínim el 75%  de l’alumnat del primer cicle d’ESO haurà d’estar aprenent 

dues llengües estrangeres (actualment, 61%). 

Objectius europeus 2012 

Objectius de Govern  2013-2016 

 Millorar la competència lingüística i comunicativa de l’alumnat a partir d’un 

model d’ensenyament plurilingüe propi del sistema educatiu a Catalunya.  

Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar 

Eix 5 – Plurilingüisme: accions escolars de dinamització lingüística i comunicativa 

en els àmbits acadèmics i d’interculturalitat per incrementar el domini de les 

llengües a Catalunya 

a) Desplegament del Projecte lingüístic plurilingüe dels centres 

b) Organització escolar 

c) Promoció de línies d’actuació i projectes específics 

 



        Les llengües a l’escola 

  

 Projecte Lingüístic  
 

Llengües per aprendre i comprendre 
Llengües curriculars i/o d’instrucció  

Català, Castellà, Anglès, Francès,  
Alemany, Italià 

 
 

Llengua vehicular de referència 

Català / Occità 
 

 
Xinès, àrab, urdú, romanès, amazig, 

ucraïnès, neerlandès... 

 
LLengües d’itinerari personal    
 



             Objectius lingüístics generals  

 Consolidar el català, llengua pròpia de Catalunya, com la llengua 

vehicular de referència de l’aprenentatge i com a dinamitzadora del 

tractament integrat de les llengües.  

 

 Garantir el domini equivalent de les dues llengües oficials en 

acabar l'ensenyament obligatori. 

 

 Incrementar el coneixement i l’ús de diferents llengües estrangeres 

per a interactuar en un context lingüístic i cultural complex, i 

proporcionar a l’alumnat els instruments per garantir-los oportunitats de 

comunicació i d’aprenentatge al llarg de la vida i la capacitació i la 

formació professional.  

 

 Afermar i difondre les llengües d’origen de l’alumnat nouvingut, 

com a riquesa personal i col·lectiva. 

 



Nivells de coneixement en relació amb el Marc europeu comú 

de referència per a les llengües que l’alumnat ha d’assolir al 

final de l’ensenyament obligatori 

 

CATALÀ 

 

CASTELLÀ 

1a. LLENGUA 

ESTRANGERA 

2a. LLENGUA 

ESTRANGERA 

ALTRES 

LLENGÜES 

Comprensió 

oral 

(entendre) 

   B2           B2                A2 – B1  A1 – A2 A1 – B2 

Comprensió 

escrita (llegir) 
   B2           B2        A2 – B1         A1 – A2 A1 – B2 

 

Expressió 

oral (parlar) 
   B2              B2  A2 – B1                  A1 – A2 A1 – B2 

 

Expressió 

escrita 

(escriure) 

   B2 

       

    B2  

             

 A2 – B1              A1 – A2 

  

A1 – B2 

 

  
 

Nivells a assolir al final de l’ESO l’any 2018.  



 

CATALÀ 

 

CASTELLÀ 

1a. LLENGUA 

ESTRANGERA 

2a. LLENGUA 

ESTRANGERA 

ALTRES 

LLENGÜES 

Comprensió 

oral 

(entendre) 

   C1           C1                B1 - B2  A1 – B1 A1 – B2 

Comprensió 

escrita (llegir) 
   C1           C1          B1 - B2 

 

 A1 – B1 A1 – B2 

 

Expressió 

oral (parlar) 
   C1              C1    B1 - B2                   A1 – B1 A1 – B2 

 

Expressió 

escrita 

(escriure) 

   C1 

       

    C1  

             

    B1 - B2               A1 – B1 

  

A1 – B2 

 

  

Nivells de coneixement en relació amb el Marc europeu comú 

de referència per a les llengües que l’alumnat ha d’assolir al 

final del batxillerat 

 
 



L’escola catalana, un marc per al plurilingüisme 

 Definim un model propi d'educació plurilingüe per incrementar l'eficàcia 

i la qualitat de l'educació lingüística en el qual el tractament integrat de 

les llengües i d’aquestes amb els continguts sigui un element 

fonamental a l’hora de planificar-ne els aprenentatges i el tractament 

metodològic i didàctic.  

 

 L’administració educativa, per tant, estableix un marc comú i propi amb la 

finalitat d’harmonitzar el sistema però no pas d’homogeneïtzar-lo. 

 

 Cada centre educatiu ha de contemplar la seva singularitat, la realitat del 

seu entorn i el bagatge lingüístic particular de cada alumne per definir una 

opció curricular, metodològica i organitzativa per al tractament de les 

diferents llengües que respongui a les seves necessitats i asseguri els 

millors resultats competencials.  
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     Línies prioritàries de treball 

1. Consolidar la llengua catalana com a llengua vehicular de 
l’aprenentatge i com a dinamitzadora del tractament integrat de 
les llengües a partir dels enfocaments comunicatius. 

 

2. Determinar el procés d’aprenentatge de les diferents llengües i els 
seus usos dins i fora del centre. 

Projecte 

 Lingüístic 

Metodologies 

Immersió 

TILC 

Intercomprensió  

Transferència interl. 

 Gestió de la diversitat  

Competència plurilingüe  

 

1. Promoure els enfocaments comunicatius, que incloguin les 
competències lingüístiques i culturals, i que permetin utilitzar les 
llengües de forma funcional. 

2. Implementar les estratègies pròpies dels programes d’immersió 
lingüística en aquells contextos en què el català no és la llengua de 
la majoria de l’alumnat 

3. Implementar estratègies AICLE per incrementar el coneixement de 
les llengües estrangeres de l’alumnat. 

4. Implementar estratègies i projectes per tractar la diversitat 
lingüística a l’aula i al centre. 

 



12 

  

1.  Aprenentatge de les llengües (reserva de places a les EOI, IOC) 

2. Formació metodològica i didàctica (Pla de formació del Departament 
+ altres) 

3. Formació en acció (en el marc de projectes: PILE, GEP)  

 

Formació 

 professorat 

Llengües  

d’origen 

1.  Ampliar i consolidar el plurilingüisme de la comunitat escolar amb 
la incorporació de les llengües d’origen de les comunitats 
immigrats. 

2.   Impulsar acords amb consolats i associacions. 

3.  Estructurar activitats extraescolars al voltant d’aquestes llengües 

Entorn 

1.  Participació de la comunitat educativa per propiciar espais de contacte 

i ús de les llengües i per afavorir actuacions d’innovació, la mobilitat i 

l’intercanvi: projectes (Connecting classrooms), voluntariat, etc. 

 2. Col·laborar amb institucions, entitats i organismes per afavorir 

actuacions orientades al coneixement i aprenentatge de les llengües: 

conveni amb la CCRT, TV3, becaris Fullbright 

 3. Concursos: Fònix, Tintin, Teatre en francès, Trinity 



 
Enfocaments plurilingües d’ensenyament i aprenentatge: 
metodologies 

Àrea de 

llengua: 

     L1, 

     L2, 

     L3 ... 

Àrees 

no lingüístiques 
AICLE 

Altres codis: 

imatge, so, gest i 

moviment 

Tractament 

integrat de les 

habilitats dins 

de cada 

llengua 

Escoltar, 

parlar, llegir, 

escriure, 

interaccionar 

Raonament 

acadèmic dels  

processos 

comunicatius 

Tractament integrat de llengües 

i continguts (TILC) 

TILC en LE: AICLE   (CLIL -  EMILE) 

TILC en L2 ambiental: Immersió esolar  

TILC per a nouvinguts 

TILC en L1: metodologies  per projectes 

Tractament integrat dels continguts  

(globalització, col·laboració, 

interdisciplinarietat, destreses 

cognitives), resolució de problemes 

Tractament 

integrat de 

les llengües i 

altres codis 

(Multilecto-

escriptures) 

Ref: V. Ferrer, 2006; N. Lorenzo, 2009; A. Noguerol 2010 

Tractament 

integrat de 

llengües (TIL) 

Sensibilització vers 

la interculturalitat 

Intercomprensió 

Didàctica comparada 



Estratègies i instruments 

 Per facilitar l’assoliment dels nivells de coneixements lingüístics fixats, els 

centres, tenint en compte el context sociolingüístic, el bagatge lingüístic 

particular de cada alumne i els resultats de les proves diagnòstiques i externes, 

hauran de:   

 
 Preveure l’increment del temps d’exposició de l’alumnat a altres llengües diferents 

dels català a través de la vehiculació de continguts en aquestes llengües sense 

alterar la funció referencial i preeminent de la llengua catalana en tots els 

contextos, i fer-ho de forma preferentment heterogènia al llarg dels diferents 

cursos. La seva presència curricular tindrà caràcter creixent des de la primària a la 

secundària obligatòria.  

 

 Explicitar els criteris a considerar per a impartir continguts curriculars i altres 

activitats educatives en llengües diferents del català.  

 

 Vetllar per l’adequació de la capacitació lingüística de l’equip docent al projecte 

aprovat. 



La concreció de l’aplicació 

La gestió curricular per projectes que integrin l’aprenentatge de 

llengües i continguts de forma competencial.  

 

 Els projectes escolars (des de l’educació infantil fins als estudis de formació 

professional o de recerca en el batxillerat) són estratègies que afavoreixen la 

gestió del coneixement i la participació comunicativa de l’alumnat.  

 

  Són pràctiques que afavoreixen l’autonomia de l’aprenentatge, la proacció 

social, accions col·lectives d’emprenedoria escolar, pràctiques en empresa 

pels joves escolaritzats, servei comunitari, aprenentatge en servei o accions 

de voluntariat, etc. 

 

 



  La concreció de l’aplicació 

La gestió curricular coordinada per impartir, total o  parcialment una o 

més àrees o matèries no lingüístiques en llengua castellana i/o en les 

llengües estrangeres que determini el centre  

 

  Modalitat orientada a garantir l’equilibri en el domini de les llengües per part 

de l’alumnat. 

 

  El centre haurà de preveure, al llarg de cada etapa, una oferta progressiva 

que garanteixi el seguiment de l’assoliment dels objectius curriculars, els 

estàndards d’aprenentatge i els resultats d’avaluació de totes les llengües del 

centre.  

 



La concreció de l’aplicació 

La gestió d’una part de les àrees o matèries curriculars en diferents 

llengües.  

  Consolidar l’ús de les diverses llengües en activitats de recerca d’informació, 

recepció de contingut, síntesis, exposicions orals, reflexions de tancament, etc.  

 

  La selecció dels continguts curriculars afectats, i de les llengües de treball escollides, 

s’ha de fer en tots els casos incorporant activitats que permetin fixar les estructures 

gramaticals i textuals i el lèxic específic de cada àrea de coneixement en llengua 

catalana, en llengua castellana i en la llengua o llengües estrangeres que determini 

cada centre.  

 

  Assegurar un aprenentatge òptim dels continguts de l’àrea a la vegada que de les 

llengües implicades. Això serà possible sempre que hi hagi intencionalitat didàctica  i 

ensenyament explícit.  

 

  Preveure i acordar l’ús de diferents llengües en la realització dels treballs, activitats 

d’aprenentatge i d’avaluació de les àrees implicades.  

 

 



 

Promoció de canvis estructurals en el sistema escolar 

 

• Canvi en la relació educativa i del rol del professorat i l'alumnat. El 

professorat no ha de ser el transmissor de coneixement, ha de ser 

l'animador del procés d'aprenentatge. 

 

• Canvi en la metodologia docent. El canvi ha de promoure 

l’aprenentatge profund en totes les llengües i matèries. 

 

• Canvi a les aules. L'espai aula ha de ser una estructura flexible que 

permeti el protagonisme de l’alumne, en treball de grup. 

 

• Noves estratègies de formació i desenvolupament docent. 
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Ref.: Adaptat d’Ateneu http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/tic/cttc/modul_4/practica_3 

Organització de centres: Proposta d’innovació educativa 

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/tic/cttc/modul_4/practica_3


El marc competencial 

La mirada global en educació: integració  

 Necessitats comunes 

 Integració d’aprenentatges 

 Activitats dinamitzadores a totes  

 les habilitats: 

      Cognitives 

      Comunicatives 

      Estratègiques (individuals) 

      Participatives (col·lectives) 

 

 Autonomia de l’aprenentatge al llarg  

 de la vida 

Aprendre a identificar: informació explícita (observar, detectar, notar) DADES 

Aprendre a raonar: coneixement implícit (deduir, associar) INFORMACIÓ 

Aprendre a reflexionar: pensament crític (jutjar, opinar, crear) CONEIXEMENT 



Calen canvis estructurals 

Què cal aprendre quan el coneixement és a l’abast?  



 

 

Canvis metodològics 

Aprendre en entorns plurilingües 

La gestió del coneixement no depèn de: 



 

Creació d’escenaris d’aprenentatge efectiu  

http://img01.lavanguardia.com/2013/03/31/Mireia-C-Saladrigues-i-els-alu_54371848494_51351706917_600_226.jpg 

http://img01.lavanguardia.com/2013/03/31/Mireia-C-Saladrigues-i-els-alu_54371848494_51351706917_600_226.jpg
http://img01.lavanguardia.com/2013/03/31/Mireia-C-Saladrigues-i-els-alu_54371848494_51351706917_600_226.jpg
http://img01.lavanguardia.com/2013/03/31/Mireia-C-Saladrigues-i-els-alu_54371848494_51351706917_600_226.jpg
http://img01.lavanguardia.com/2013/03/31/Mireia-C-Saladrigues-i-els-alu_54371848494_51351706917_600_226.jpg
http://img01.lavanguardia.com/2013/03/31/Mireia-C-Saladrigues-i-els-alu_54371848494_51351706917_600_226.jpg
http://img01.lavanguardia.com/2013/03/31/Mireia-C-Saladrigues-i-els-alu_54371848494_51351706917_600_226.jpg
http://img01.lavanguardia.com/2013/03/31/Mireia-C-Saladrigues-i-els-alu_54371848494_51351706917_600_226.jpg
http://img01.lavanguardia.com/2013/03/31/Mireia-C-Saladrigues-i-els-alu_54371848494_51351706917_600_226.jpg
http://img01.lavanguardia.com/2013/03/31/Mireia-C-Saladrigues-i-els-alu_54371848494_51351706917_600_226.jpg
http://img01.lavanguardia.com/2013/03/31/Mireia-C-Saladrigues-i-els-alu_54371848494_51351706917_600_226.jpg
http://img01.lavanguardia.com/2013/03/31/Mireia-C-Saladrigues-i-els-alu_54371848494_51351706917_600_226.jpg


Projecció de la comunitat educativa a l’entorn: ampliació de l’impacte 

educatiu i de la formació 

Adaptat de Mallen Baker  http://www.mallenbaker.net/csr/images/businsoc.gif 

 

Espai Formal 

d’educació 



Actuacions per a ASSOLIR ELS OBJECTIUS MARCATS 

 Definició d’accions innovadores i concrecions 

organitzatives que ens permetin treballar amb un disseny 

curricular plurilingüe. 

 

 Gestió curricular, organitzativa i de recursos del centre 

(p.e. Pilotatge en un Grup Experimental de 

Plurilingüisme Primària, ESO i Formació Professional) 

 

 Consolidació documental, elaboració d’orientacions per a 

l’aplicació, sostenibilitat i transferència del projecte a 

d’altres  centres i contextos. 

 

 Espai al web on recollir i proporcionar informació, 

orientacions i materials. 

Planificació 

Acció 

Consolidació 

Difusió 
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1. Revisar el Projecte Lingüístic: llengua 

catalana + altres llengües + context ... 

Centres 

2. Diagnosi: identificar situació de partida, riscos, 

prioritats, recursos propis i objectius operatius a 

assolir  Centres + Inspecció Educativa  

 

3. Concretar les estratègies  

d’acció docent L3 (planificar activitats) 

Equip Impulsor + Claustre + 

Inspectors + Assessors 

4. Seguiment dels assoliments 

 i difusió dels resultats 

Centres + Inspecció + Departament 
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Accions en el marc del Grup experimental de plurilingüisme 



A Game Review 

http://apliense.xtec.ca

t/arc/node/29165 

 

 

Go Green 

http://apliense.xtec.c

at/arc/node/29189 

 

 

The Story of my Life 

http://apliense.xtec.cat/a

rc/node/1181 

 

 

High School Life 

http://apliense.xtec.c

at/arc/node/970 

 

 

Your Moodle Profile 

http://apliense.xtec.cat/

arc/node/29167 

 

 
A man with a dream 

http://apliense.xtec.c

at/arc/node/1671 

 

 

A recipe from the UK 

http://apliense.xtec.cat/

arc/node/1179 

 

 

Reading Strategies 

with "Zorro" 

http://apliense.xtec.cat/

arc/node/923 

  

 

 

Materials 

d’anglès 

per a 

l’educació 

secundària 

Ref: materials de l’ARC (Dept. Ensenyament) 

Materials de suport curricular ja existents 

 (per etapes) 

http://apliense.xtec.cat/arc/node/29165
http://apliense.xtec.cat/arc/node/29165
http://apliense.xtec.cat/arc/node/29189
http://apliense.xtec.cat/arc/node/29189
http://apliense.xtec.cat/arc/node/1181
http://apliense.xtec.cat/arc/node/1181
http://apliense.xtec.cat/arc/node/970
http://apliense.xtec.cat/arc/node/970
http://apliense.xtec.cat/arc/node/29167
http://apliense.xtec.cat/arc/node/29167
http://apliense.xtec.cat/arc/node/1671
http://apliense.xtec.cat/arc/node/1671
http://apliense.xtec.cat/arc/node/1179
http://apliense.xtec.cat/arc/node/1179
http://apliense.xtec.cat/arc/node/923
http://apliense.xtec.cat/arc/node/923


Le corps humain (FC/SC) 
http://exchange.smarttech.com/ 

details.html?id=4a57d2cf-b3 

f7-4736-9a7f-8f5d6f136cf9 

 

 
La chaine alimentaire (SC) 
http://exchange.smarttech.com/det

ails.html?id=57 

20e491-0316-4705- 

a390-1360951efc6b 

 

 L'Égypte Ancienne (TC) 

http://exchange.smarttech.com/de

tails.html?id=e46b 

6292-d437-432d-90e 

2-b32b082676de 

Qu'est-ce qu'une civilisatión? (TC) 

http://exchange.smarttech.com/detail

s.html?id=0befcfc7-0f2e-4f2f 

-b1ec-8f55b8b5a742 

 

 

Mathématiques en français 

pour télécharger (TC) 

http://mathematique.tableau-

noir.net/exercices_ 

math_cycle_iii.html 

 

 
Items français typiques 

(TC-ESO) 

http://lewebpedagogique.com/je

ulangue/files/2011/01/M 

JFranceTypique.pdf 

Faits divers - Vrai ou Faux? 

(ESO/BAT) 

http://lewebpedagogique.com/jeul

angue/files/2011/01/Intrus 

FaitsDivers.pdf 

Francolab québecois avec fiches 

pédagogiques à télécharger (ESO/BAT) 

http://francolab.tv5.ca/proje 

ts/200/Maudits-francais?u 

nite=507eab5a0e128  

Materials de 

francès per 

a l’educació 

primària i 

secundària 

 

Ref.: materials de diferents bancs de dades 

Materials de suport curricular ja existents 

(per etapes) 

http://cogprints.org/637/1/LearnbyDoing_Schank.html
http://lewebpedagogique.com/jeulangue/files/2011/01/MJFranceTypique.pdf
http://lewebpedagogique.com/jeulangue/files/2011/01/IntrusFaitsDivers.pdf
http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/


Ref.: materials d’Alexandria (Dept. Ensenyament) i altres bancs de dades 

Les parts del cos en 

alemany (TC/ESO)  

http://alexandria.xtec.cat/m

od/data/view.php?d 

=4&rid=254 

Jocs de vocabulari en 

alemany (TC/ESO) 

http://www.digitaldialec 

ts.com/German.htm 

 

 Eine Reise nach 

Deutschland (ESO) 

http://alexandria.xtec.cat/mod/da

ta/view.php?d=4& 

rid=47#presentacio 

German Studystacks - 

Flashcards in German 

(ESO) 

http://www.study 

stack.com/German 

Primary resources in Italian 

(SC/TC) 

http://www.primaryresources.c

o.uk/mfl/mfl_italian.htm 

Italian online (ESO) 

http://www.iluss.it/ 

schede_gram_free. 

html 

Learn Italian Pod 

(ESO/BAT) 

http://www.learnita 

lianpod.com/ 

 

 
Short lessons in Italian 

http://mylanguages.org/le

arn_italian.php 

 

Materials 

d’alemany i 

d’italià per 

a 

l’educació 

secundària 

Materials de suport curricular ja existents 

 (per etapes) 

http://www.nesse.fr/nesse/nesse/activities/reports
http://eacea.ec.europa.eu/education/index_en.php
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/languages-and-multilingualism/
http://www.nesse.fr/nesse/nesse/activities/reports


Ref.: materials d’Alexandria (Dept. Ensenyament)  

Wine makeing processes  
(Indústries alimentàries)  

http://alexandria.xtec. 

cat/course/view.php 

?id=507&topic=0 

Job hunting (FOL) 

http://alexandria. 

xtec.cat/course 

/view.php?id= 

502&topic=0 

Receiving the costumer in 

the workshop (Transport 

i manteniment de vehices) 

http://alexandria.xtec. 

cat/course/view.php 

?id=500&topic=0 

 

The enemies of our 

garden (agrària) 

http://alexandria.xtec 

.cat/course/view. 

php?id=494&topic=0 

Developing writing skills 
(Administració i gestió) 

http://alexandria.xtec.cat/mo

d/data/view.php?d 

=2&rid=1608 

Photovoltaic System 

Installations (Electricitat i 

electrònica) 

http://alexandria. 

xtec.cat/course/view 

.php?id=486&topic=0 

Microcontroler 

programming (Electricitat 

i electrònica) 

http://alexandria.xtec. 

cat/course/view.php? 

id=484&topic=0 

 

Have you tried turning it 

on and off again? (Informàtica 

i comunicacions) 

http://alexandria.xtec 

.cat/course/view.php 

?id=477&topic=0 

 

Materials 

d’anglès per 

a la 

Formació 

Professional 

Materials de suport curricular ja existents 

http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?d=4&rid=254
http://alexandria.xtec.cat/course/view.php?id=507&topic=0
http://alexandria.xtec.cat/course/view.php?id=507&topic=0
http://alexandria.xtec.cat/course/view.php?id=507&topic=0
http://alexandria.xtec.cat/course/view.php?id=507&topic=0
http://alexandria.xtec.cat/course/view.php?id=507&topic=0
http://alexandria.xtec.cat/course/view.php?id=502&topic=0
http://alexandria.xtec.cat/course/view.php?id=502&topic=0
http://alexandria.xtec.cat/course/view.php?id=502&topic=0
http://alexandria.xtec.cat/course/view.php?id=502&topic=0
http://alexandria.xtec.cat/course/view.php?id=502&topic=0
http://alexandria.xtec.cat/course/view.php?id=502&topic=0
http://alexandria.xtec.cat/course/view.php?id=502&topic=0
http://alexandria.xtec.cat/course/view.php?id=500&topic=0
http://alexandria.xtec.cat/course/view.php?id=500&topic=0
http://alexandria.xtec.cat/course/view.php?id=500&topic=0
http://alexandria.xtec.cat/course/view.php?id=500&topic=0
http://alexandria.xtec.cat/course/view.php?id=500&topic=0
http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?d=4&rid=47#presentacio
http://www.studystack.com/German
http://alexandria.xtec.cat/course/view.php?id=494&topic=0
http://alexandria.xtec.cat/course/view.php?id=494&topic=0
http://alexandria.xtec.cat/course/view.php?id=494&topic=0
http://alexandria.xtec.cat/course/view.php?id=494&topic=0
http://alexandria.xtec.cat/course/view.php?id=494&topic=0
http://www.primaryresources.co.uk/mfl/mfl_italian.htm
http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?d=2&rid=1608
http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?d=2&rid=1608
http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?d=2&rid=1608
http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?d=2&rid=1608
http://alexandria.xtec.cat/course/view.php?id=486&topic=0
http://alexandria.xtec.cat/course/view.php?id=486&topic=0
http://alexandria.xtec.cat/course/view.php?id=486&topic=0
http://alexandria.xtec.cat/course/view.php?id=486&topic=0
http://alexandria.xtec.cat/course/view.php?id=486&topic=0
http://www.iluss.it/schede_gram_free.html
http://alexandria.xtec.cat/course/view.php?id=484&topic=0
http://alexandria.xtec.cat/course/view.php?id=484&topic=0
http://alexandria.xtec.cat/course/view.php?id=484&topic=0
http://alexandria.xtec.cat/course/view.php?id=484&topic=0
http://alexandria.xtec.cat/course/view.php?id=484&topic=0
http://mylanguages.org/learn_italian.php
http://alexandria.xtec.cat/course/view.php?id=477&topic=0
http://alexandria.xtec.cat/course/view.php?id=477&topic=0
http://alexandria.xtec.cat/course/view.php?id=477&topic=0
http://alexandria.xtec.cat/course/view.php?id=477&topic=0
http://alexandria.xtec.cat/course/view.php?id=477&topic=0
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Nou espai a l’XTEC: Marc per al plurilingüisme  



Ref: http://drupal.in-cdn.net/cdn/article/public/cultural_intelligence.jpg 

El professorat és el facilitador 

de l’accés al coneixement, 

de la construcció del pensament crític 

i de la reflexió dels valors sobre la transformació social.  

Moltes 
gràcies  
per fer tan 
bona feina! 


