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Contextualització i justificació  

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.  

Objectius europeus 2020 

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

una conversa simple (nivell d’ “usuari independent B1” del Marc Europeu Comú 

de Referència per a les Llengües) en la primera llengua estrangera (en relació 

amb l’actual 42%);  

 Com a mínim el 75% de l’alumnat del primer cicle d’educació secundària, hauria 

d’estar aprenent almenys dues llengües estrangeres (respecte del 61% actual).  

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 dels centres 

b) Organització escolar 

c) Promoció de línies d’actuació i projectes específics 

 



             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 al 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. LENGUA 

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.  
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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. 
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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 



La gestió de les llengües als centres educatius: 

organització 

El Projecte lingüístic ha d’incloure totes les accions de l'àmbit comunicatiu i 

lingüístic: 

 el tractament integrat del treball de les àrees de llengua,  

 el treball integrat de llengua i contingut des de totes les àrees 

 la comunicació en l'àmbit digital 

 la impartició de continguts en llengües diferents del català 

 les accions d'associació amb altres centres  

 la mobilitat dels alumnes  

 la formació del professorat  

 les estratègies de promoció de l’ús de la llengua catalana ens els entorns escolars 

 els escenaris d'aprenentatge que explicitin una progressió real de continguts al llarg 

de totes les etapes educatives, amb propostes de seguiment, avaluació i millora i la 

facilitació de contextos reals d'aprenentatge.  

 l’organització del treball conjunt dels docents de les àrees lingüístiques i la  

coordinació amb els professors de matèries no lingüístiques, especialment en 

relació amb les metodologies integrades de llengües i de llengua i continguts 

(Immersió lingüística i AICLE en qualsevol llengua)  



 
Enfocaments plurilingües d’ensenyament i aprenentatge: 
metodologies 

Àrea de 

llengua: 

     L1, 

     L2, 

     L3 ... 

Àrees 

No- Lingüístiques 

CLIL-AICLE-EMILE 

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 dels continguts (TILC) 

TILC en LE: AICLE –CLIL -  EMILE 

TILC en L2 ambiental: Immersió esolar  

TLC per a nouvinguts 

TILC en L1: metodologies  per projectes 

Tractament integrat dels continguts  

(globalització, col·laboració, 

interdisciplina-rietat, destreses 

cognitives), resolució de problemes 

Tractament 

integrat de les 

llengües i 

altres codis 

(Multi-lecto-

escriptures) 

Ref: Vicens Ferrer, 2006 
N.Loreno 2009, A.Noguerol 2010 

Tractament 

integrat de 

llengües (TIL) 

Sensibilització vers 

la interculturalitat 

Intercomprensió 

Llengües terciàries 

Didàctica comparada 



Actuacions per a ASSOLIR ELS OBJECTIUS MARCATS 

 Definició d’accions innovadores i concrecions 

organitzatives que ens permetin treballar amb un disseny 

curricular plurilingüe. 

 

 Pilotatge en un Grup Experimental de Plurilingüisme de la 

gestió curricular, organitzativa i de recursos del centre 

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

Organització de centres  
Grup Experimental de Plurilingüisme: Proposta d’innovació educativa 

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


1. Diagnosi de la realitat lingüística del centre. Reflexió i definició 

d’objectius 

2. Anàlisi de les metodologies lingüístiques (CLIL i TIL) i gestió de 

recursos curriculars 

3. Increment del temps d’exposició de l’alumne a la llengua estrangera 

 4. Diversificar estratègies de gestió del coneixement en les llengües  

oficials i en les llengües estrangeres 

Ex.  

Àrea prioritària: Incorporar projectes, activitats i unitats de contingut modulars i 

d’autoaprenentatge a la programació AICLE. 

Àrees complementàries: incrementar i diversificar les estratègies de recerca, recepció 

de contingut, i d’accés a la informació curricular bàsica, en llengua estrangera. 

5. Avaluació 

 

 

Disseny curricular plurilingüe  
Grup Experimental per al Plurilingüisme: Proposta d’innovació educativa 

  



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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Formació i Innovació.  
Grup Experimental per al Plurilingüisme. Accions immediates 



Seqüència d’implementació 

LES FASES DE TREBALL: 

1. Proposta de participació: consens del claustre i consell escolar 

2. Creació d’un Grup Impulsor: coordinació inicial i punt de partida 

(detecció de necessitats) 

3. Identificació del projecte (àrees AICLE i concreció d’objectius 

prioritzats) 

4. Distribució d’encàrrecs: mapa organitzatiu i gestió de tasques  

5. Presentació i descripció de les actuacions: comunitat educativa 

6. Formació, suport  i seguiment: aplicació  de recursos i materials 

7. Implementació, desenvolupament i difusió de les accions (processos i 

resultats) 

8.  Seguiment i avaluació continuada 

9. Extensió de l’impacte i externalització del projecte 

10.Difusió i valorització en entorns diversos 

 



Equips directius: Lideratge pedagògic 

14 

LEC Article 142 - El director o directora 

 3. El director o directora té funcions de representació, funcions de lideratge 

pedagògic i de lideratge de la comunitat escolar i funcions de gestió. Aquestes 

funcions s’exerceixen en el marc de l’ordenament jurídic vigent, del projecte educatiu 

del centre i del projecte de direcció aprovat.  

Article 150 - El director o directora 

 1. El director o directora del centre privat concertat exerceix la direcció pedagògica 

del centre. 

 

Decret 155/2010, de direcció (centres públics) 

 CAPÍTOL 2 - Funcions i atribucions de la direcció 

– Article 3 - Funcions i atribucions 

– 3.1 Correspon a la direcció de cada centre públic l’exercici de les funcions de 

representació, de direcció i lideratge pedagògic, de lideratge de la comunitat 

escolar, d’organització, funcionament i gestió del centre i de cap del seu personal.  

– 3.2 Les funcions de la direcció s’exerceixen en el marc reglamentari de l’autonomia 

dels centres públics i comporten l’exercici d’un lideratge distribuït i del treball en 

equip d’acord amb el que s’estableixi a cada centre en relació amb les funcions dels 

membres de l’equip directiu i, si s’escau, del consell de direcció. 



Equips directius: Transformació organitzativa 

Decret 102/2010, d’autonomia 

 CAPÍTOL 2 - Autonomia pedagògica i organització dels currículums 

– Article 14 -Concrecions del currículum i mesures organitzatives associades 

– Article 16 - Projectes d’innovació pedagògica i curricular 

– Article 17- Estratègies didàctiques pròpies del centre 
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Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el 

perfil i la provisió dels llocs de treball docents 

 CAPÍTOL 3 - Provisió dels llocs de treball de les plantilles docents dels 

centres educatius públics 

– Secció cinquena. Provisió de llocs de treball docents amb caràcter 

provisional. Intervenció de les direccions dels centres 

 

Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar 
Eix 7- Professionalització de la direcció: enfortiment del lideratge dels directors i dels equips directius 

a) Formació inicial i continuada dels directors i dels equips directius 

b) Suport als directors i als equips directius 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripció de llocs de treball específics: Perfil lingüístic 
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Decret 39/2014  

 

 

 

 

 

 
 

  

Canvi de paradigma: “la persona més formada (la de més antiguitat, la que més en sap, la 

més preparada...) és la que millor treballarà” vs “la persona més competent 

professionalment és la que tindrà millor rendiment laboral”. 

•Una decisió arbitrària és aquella que no atén a cap justificació legal o racional que pugui 

ser clarament explicada i justificada.  

•Una decisió discrecional és aquella basada en el propi judici tècnic, el qual ha de tenir un 

fonament, un criteri conegut i una justificació. 

La discrecionalitat és inherent al directiu que 

dirigeix i al professional que exerceix.  

Com s’evita? 

Un sistema d’exigència de resultats.  

Un suport legal.  

Un procediment normatiu. 

Un fonament tècnic. 



 

 

 

 

Què significa seleccionar sota el criteri de la idoneïtat?  

 Adoptar els plantejaments contemporanis en selecció de personal. 

  Superar les limitacions de l’ús de les variables clàssiques (proves 

memorístiques, antiguitat, coneixements). 

  Incorporar el concepte conegut com el de competència 

professional que s’ha evidenciat empíricament com un dels millors 

predictors de rendiment laboral.  

 

Seleccionar els candidats més idonis és 

simplement actualitzar els processos selectius i 

consolidar la valoració d'altres aspectes amb els 

instruments selectius més adequats 
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Què significa competència professional? 

Què fan els bons professors que no fan els altres? 

Sap demostrar  el 

rendiment? 

Vol rendir? 

Sap rendir? 

Pot rendir? 



Què ens cal per fer-ho bé? 

 Disposar d’un model corporatiu per a la definició dels 

llocs de treball i l’avaluació dels seus ocupants. 

 

 DLT- Descripció del Lloc de Treball 

 

 Establir mecanismes i instruments de suport 
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Què és un lloc de treball? 

 El lloc de treball és la unitat elemental d’una estructura organitzativa 

 

 El lloc de treball es defineix pel conjunt de funcions i tasques, amb un 

perfil professional òptim assignable, que, en un marc organitzatiu 

concret, condueixen a l’obtenció d’uns resultats. 
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Projecte Educatiu de centre 

Projecte de direcció  

DLT 

ordinaris 

específics 

especial responsabilitat 



Què és un lloc de treball específic? 
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PEC + PD: 
 perfil propi amb característiques i funcions específiques docents 

 tècniques de treball,  

 responsabilitats especials o  

 condicions amb peculiaritats pròpies 

 

 Poden exigir requisits addicionals 

 de titulació 

 Formació 

 Experiència 

 altres que es determinen en la definició del lloc.  

  

Allò que justifica l’existència d’un lloc de treball específic i la 

seva definició és el projecte educatiu del centre i el projecte 

de direcció 



Què és una descripció de lloc de treball?  

 Document sintètic que defineix 

  el contingut funcional del lloc 

 el perfil professional idoni per acomplir-lo amb èxit 
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Quins continguts ha de tenir? 
 

 Dades d’identificació del lloc: requisits 

 Dades bàsiques de definició del lloc 

Perfil del lloc: Missió-funcions-activitats 

Condicions de context específiques 

 Requisits addicionals del lloc 

 Perfil de competències professionals: mèrits 

Competència tècnica 

Competències transversals 

 Tràmit d’informació als òrgans col·legiats 



Què és un requisit?  
 Condició exigida per a ocupar un lloc de treball o accedir a un procés de 

selecció de personal. 

Cos 

Especialitat docent 

 

Què és un requisit addicional?  
Condició o condicions exigides per a ocupar un lloc de treball específic 

que es justifiquen pel perfil del lloc. 

Poden anar referits a: 

Titulacions  

Formació acreditada  

Experiència acreditada  

 
Què és un mèrit?  
Característica d'una persona candidata a un lloc de treball que és 
valorada positivament en un procés de promoció o de selecció de 
personal.  
Element de valor afegit als requisits. 



MISSIÓ 

FUNCIÓ 1   FUNCIÓ 2   FUNCIÓ 3 
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C

T
IV

IT
A

T
 2

 

A
C

T
IV

IT
A

T
 3

 

A
C

T
IV

IT
A

T
 4
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Què són la missió, les funcions i les activitats ? ______ 

Què són les condicions de context ? 
 Trets específics amb incidència (dificultats i/o oportunitats en la docència 

 

 Entorn: estar situat enmig d’un clúster econòmic o demogràfic singular; 

estar situat en un entorn econòmic i/o social desfavorit.... 

 Centre: centre de nova creació; centre amb alt índex de temporalitat de la 

plantilla, ... 

 

Projecte Educatiu de centre 

Projecte de direcció  

PGA  



Què és el perfil competencial professional?_________ 

 
 Conjunt de capacitats i habilitats de què ha de disposar una 

persona per a ocupar de manera efectiva un lloc de treball. 

 

 Es justifica per les funcions especifiques del lloc de treball i/o les 

condicions de context. 

 

  

 

A- competències tècniques 

B- competències transversals 



A- la competència tècnica 

 
Conjunt de coneixements de base conceptual i de procediments i tècniques que cal 

dominar per al desenvolupament de les funcions del lloc de treball. 

 

Pot anar relacionada, als àmbits lingüístics, al nivell de capacitació per l’ús i aplicació de 

les TIC, al domini de tècniques de pedagògiques innovadores, o a altres qüestions 

específiques.  

 
B- les competències transversals 

 
Capacitats i habilitats necessàries per a afrontar i donar resposta a situacions laborals de 

diversa complexitat i que no tenen a veure amb la competència tècnica.  

 

Poden ser requerides en diversos llocs de treball i en contextos diferents.  

 

Informen del nivell de polivalència de les persones en el context laboral i es poden haver 

adquirit tant per experiència docent com no docent. 

 

 

 



RESOLUCIÓ ENS/933/2014, de 28 d'abril, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes 

d'1 de setembre de 2014 per al personal funcionari de carrera i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació 

de les plantilles dels centres educatius públics. 



AVALUACIÓ GEP 2013-2014 

 

Dades i consideracions 
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Nou espai a l’XTEC: Marc per al plurilingüisme  



Neus Lorenzo  

@NewsNeus 

 

Ref: http://www.xtec.cat/web/centres/plurilinguisme/experimentaciocentres 



Neus Lorenzo  

@NewsNeus 

Dades dels participants a la formació GEP 



Neus Lorenzo  

@NewsNeus 

Organització en SSTT 

Majoritàriament: centres  

amb marge de millora i 

poca experiència prèvia en CLIL 

Professorat: Competència suficient  

per a seguir la formació en anglès 

i aplicar a l’aula les activitat requerides 



Neus Lorenzo  

@NewsNeus 

Valoració dels formadors 

• Consideracions: 

 

- Parlants nadius 

- Experts en el tema 

- Riquesa didàctica 

- Cura curricular 



Neus Lorenzo  

@NewsNeus 

La formació GEP,  

recurs de qualitat  

en el centre 

VET (FP) 
La formació de lideratge directiu,  

especialment ben valorada  

en centres de FP. 



Neus Lorenzo  

@NewsNeus 

La formació GEP,  

dinamitzador   

de canvis 

Arts and Theater 

Literature 

Science 

Maths 
VET (FP) 

Social Science 



Neus Lorenzo  

@NewsNeus 

GEP a l’aula: gestió pedagògica 

Science 

Literature 

VET (FP) 

Social Science 

Maths 

Arts & Theatre 



Neus Lorenzo  

@NewsNeus 

GEP a l’aula: CLIL 

Arts & Theatre 

Maths 

Science 

Literature 

VET (FP) 
Social Science 



Neus Lorenzo  

@NewsNeus 

Formació en xarxa: Coordinació entre SSTT 



Neus Lorenzo  

@NewsNeus 

Valoració de la pròpia feina, per matèries 

Literature 

Arts & Theatre 

Science 

VET (FP) 
Maths 

Social Science 



Neus Lorenzo  

@NewsNeus 

Valoració d’activitats 

    Les activitats més 
valorades són: 

 

[+] Treball per projectes 

  

[+] Tipologia de preguntes 

 

[+] Activitats d’atenció a la 
diversitat 

 

[+] Avaluació (rúbriques, 
llistes) 

 

El que no s’ha experimentat 
és: 

 

[-] Materials d’altres docents 

 



Neus Lorenzo  

@NewsNeus 

Propostes de millora dels participants 

Professorat 



 Valoració de la  Formació d'equips directius 

• S'han pogut plantejar possibles dificultats o reptes propis del 

centre? 

 

 

 
• S'han escoltat i/o recollit les diferents opcions curriculars i 

organitzatives dels centres? 

 

Neus Lorenzo  

@NewsNeus 



• Heu identificat els altres centres Gep del vostre territori? 

 

 

 

 
• Us ha servit per identificar clarament les àrees, matèries i/o 

continguts curriculars que treballareu en llengua anglesa en el 

vostre centre? 

 

  

 

Neus Lorenzo  

@NewsNeus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Han estat útils les alternatives i propostes aportades pels altres 

centres? 

 

 

 

 

 

 

• Us ha servit per preveure estratègies concretes de coordinació, 

difusió i transferència entre el professorat del vostre claustre? 

 

Neus Lorenzo  

@NewsNeus 



 

• Han estat útils les reflexions aportades pels formadors? 

 

 

 

 

 

 

• Heu ampliat els vostres plantejaments inicials amb accions d'entorn, 

extraescolars o amb les famílies? 

 

 

 

 

 

Neus Lorenzo  

@NewsNeus 



 

 

• Han estat útils les activitats realitzades a les sessions per a 

l'intercanvi d'idees? 

 

Neus Lorenzo  

@NewsNeus 



BUIDAT DEL QÜESTIONARI 

 1. Quins aspectes positius de la participació del centre en el GEP destacaríeu? 

 Formació rebuda i la seva repercussió directa en l’alumnat.  

 Sensibilització creixent envers la importància d’utilitzar la llengua anglesa en 

diferents àmbits. 

 Auxiliar de conversa en el centre  

 Espai físic i virtual per a l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques entre el 

professorat participant. 

 

2. Quins aspectes es podrien millorar des del centre? I des del Departament 

d'Ensenyament? 

 Més assessorament i experiència pel que fa a l’optimització de la coordinació i les 

trobades del professorat, la difusió de la informació i l’aprofitament de tots els 

canvis sobrevinguts. Més implicació de tot el claustre 

 Continuar oferint formació específica, i també general, al professorat dels centres. 

No només a nivell metodològic sinó també lingüístic. D’altra banda, la 

descentralització de la formació és una demanada generalitzada. 
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3. Quins canvis organitzatius en el centre ha comportat la participació en el GEP? 

 La creació d'un grup impulsor, la dedicació d'una franja horària adreçada a reunions 

GEP i  la implicació del professorat en altres àrees curriculars. 

 

4. Quins aspectes del disseny curricular heu canviat arran de la participació en el 

GEP? (increment d'hores d'exposició a la llengua, diversificació de les estratègies 

de gestió del coneixement, etc). 

 L’augment d’hores d’exposició a la llengua per part de l’alumnat i dels professorat. 

 Aquesta iniciativa també ha permès afavorir el desdoblament de grups, el pilotatge d 

noves metodologies, la creació de nous recursos i propostes, etc.  

 

5. Quins canvis metodològics heu aplicat a partir de la participació en el GEP? 

 Experimentació de millores en la comprensió i l’expressió escrita de l’alumnat  

 Descoberta i l’aprofundiment en la metodologia AICLE i  

 Coneixement i creació d’instruments que suposen una millora en el procés 

d’avaluació (rúbriques). 

 

6. Com s'ha treballat la transferència entre el grup impulsor i el claustre, quant a 

les qüestions organitzatives i pedagògiques? 

 La creació del grup impulsor ha permès que el traspàs d’informació al claustre hagi 

estat possible i àgil.  

 La transparència i llibertat de participació han facilitat la resolució de qüestions 

organitzatives i pedagògiques. 



 

7. Quins canvis teniu previst introduir aquest curs i com es reflectiran en el 

Projecte Educatiu del centre? 

 Organització d’equips docents procurant implicar el màxim professorat possible. 

 Ampliació del temps d’exposició a la llengua i també d’enriquir i diversificar les 

propostes d’aula engegades el curs passat.  

  

8. Com valoreu l'aplicació a l'aula de les pràctiques que s'han fet i com preveieu 

que es puguin consolidar aquest curs? 

 La major part dels centres valora positivament l’aplicació a l’aula de les pràctiques 

fetes a la formació.  Tanmateix, manca reconduir els punts febles i reforçar els 

aspectes que han funcionat. 

 

9. Com s'ha realitzat la difusió del projecte a la comunitat educativa? Com s'ha 

informat a les famílies sobre el projecte? 

 No tots els centres han trobat les millors vies per fer arribar a les famílies la 

informació relacionada amb la participació del centre en el GEP. 

 Tanmateix, d’altres han emprat estratègies diferents per a fer-ho:  presentació 

pública del projecte, publicació a la pàgina web del centre i també a través de la 

revista, dels blogs, díptics de jornada de portes obertes, etc. 

 

 

  



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 al moodle  

amb evidència 

audiovisual 

de la 

implementació a 

l’aula 

 

 

 

Sessió 2: 

Estratègies i 

recursos per 

potenciar 

el plurilingüism

e 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 – 

públic & privat ) 

+ Formació coordinació 
professorat 
  
[+] Organització de centre 
(Grup Impulsor, increment 
del temps d’exposició) 
 
[+] Implementació CLIL 
diversitat 
 
[+] Aplicació a l’aula 



On som? On podem arribar? 
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 Grau d'assoliment dels objectius de millora plantejats a partir de la 

diagnosi inicial: 

 

 Canvis organitzatius produits en el centre 

- Consolidar el treball a través del Grup Impulsor: estratègies de coordinació i transferència 

aplicades entre el grup impulsor i el claustre, quant a les qüestions organitzatives i 

pedagògiques 

 

- Modificació de l’opció/disseny  curricular inicial: increment d'hores d'exposició a la llengua, 

diversificació de les estratègies de gestió del coneixement, etc). Estructura i grau 

d'implementació. 

 

 Canvis metodològics aplicats 

- Implementació CLIL 

- Aplicació de noves pràctiques a l’aula 

 

 


