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El PIL és un programa d’ensenyament 
de i en segones llengües 

que permet a l’alumnat l’aprenentatge 
en una llengua diferent a la pròpia.

A Catalunya s’apliquen, des dels anys 80, 
les estratègies d’immersió lingüística 

en els centres educatius 
on la majoria d’alumnes 

no tenen el català com a llengua familiar.

Què és el Programa d’Immersió
Lingüística?



Actualització del Programa d’Immersió
Lingüística

La societat ha canviat, 
l’escola tamb é!

Un nou repte .
Una nova oportunitat.



Comparem …

Dues llengües: català i 
castellà

Grups homogenis respecte 
al coneixement de la llengua 
de l’escola

Actitud positiva per part de 
les famílies. Participació
voluntària en els PIL.

Professorat bilingüe

Més de 40 llengües 

Grups heterogenis respecte 
al coneixement de la 
llengua de l’escola

Les famílies no trien. Cal 
aconseguir-ne la 
col·laboració

Manca de professorat 
plurilingüe.

ABANS ARA

Inestabilitat dels grups-
classe: increment de 
matrícula viva

Grups-classe força estables



% saben català

% saben català
i castellà

% saben castellà

% no saben ni català
ni castellà, 
però saben altres
llengües

saben les 
llengües
oficials i 

tenen un bon 
coneixement, 
com a mínim,  
d’una llengua

estrangera

INICI

Educació
infantil

i 1r  cicle d’EP

Acabament
ensenyament

obligatori

Aplicació de 
metodologies

d’immersió

Aplicació de 
metodologies

d’aprenentatge
de llengües



saben castellà i 
provenen del mateix
sistema educatiu

no saben ni català ni
castellà, 
però saben altres
llengües

saben les 
llengües
oficials i 

tenen un bon 
coneixement, 
com a mínim,  
d’una llengua

estrangera

Cicle mitjà i 
superior

de primària
i educació
secundària

Acabament
Ensenyament

Obligatori

AULA 
ORDINÀRIA

atenció
individualitzada

Alumnat 
nouvingut

saben castellà i 
provenen de sistemes
educatius diferents

AULA 
D’ACOLLIDA



Comissió Nova immersió i canvis metodològics:

Ignasi Vila: Universitat de Girona (UdG)

Juli Palou: Universitat de Barcelona (UB)

Carina Siqués: Universitat de Girona (UdG)

Núria Aragonès: Inspectora d’educació

Montserrat Vilà: Universitat Autònoma (UAB)

M. Teresa Verdaguer: Formació del professorat

Bases del Pla per l’actualització del 
Programa d’Immersió Lingüística



• Aprofitar el context de les àrees d’aprenentatge 
per a l’ensenyament de la llengua (tractament 
integrat de llengua i continguts).

• Aplicar estratègies d’immersió lingüística 
individualitzades en els processos d’incorporació
tardana (a partir de cicle mitjà).

• Millorar en els aspectes organitzatius i 
metodològics que es considerin febles.

• Millorar la coherència dels usos lingüístics al 
centre educatiu.

• Establir continuïtats lingüístiques amb l’entorn

• Reforçar la coordinació primària / secundària.

Objectius del Pla d’Immersió Lingüística



• Llei 1/1998 de Política Lingüística.

• Decret 181/2008, pel qual s'estableix l'ordenació dels 
ensenyaments del segon cicle de l'educació infantil. 

• Decret 142/2007, pel qual s'estableix l'ordenació dels 
ensenyaments de l'educació primària. 

• Decret 143/2007, pel qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments de secundària obligatòria. 

En quin marc legal es concreta la             
Immersió Lingüística?



En quin marc legal es concreta la   
Immersió Lingüística?

Decret 
181/2008

Article 4.4

SEGON 
CICLE 

EI

EDUCACIÓ
PRIMÀRIA

En funció de la 
realitat 
sociolingüística 
de l'alumnat, 
s'implementaran 
metodologies 
d'immersió
lingüística en 
llengua catalana 
amb la finalitat 
de potenciar-ne 
l'aprenentatge.

Decret 
142/2007

Article 5.1



Decret 143/2007. 
Educació secundària obligatòria.

4.6 Per l’alumnat nouvingut, s’implementaran   
programes lingüístics d’immersió en llengua 
catalana amb la finalitat d’intensificar-ne 
l’aprenentatge i garantir-ne el coneixement.

8.2. En totes les matèries es treballaran la 
comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, la 
comunicació audiovisual, les tecnologies de la 
informació i la comunicació i l’educació en 
valors.



La continuïtat del Programa d’Immersió
Lingüística a secundària

• És la continuïtat del procés iniciat a infantil i 
primària fins al final de l’etapa obligatòria (3-16).

• Dóna resposta als diversos nivells de 
competència lingüística que hi ha entre 
l’alumnat de l’educació secundària. 

• S’orienta a la millora dels resultats acadèmics 
de tot l’alumnat.



El Pla per a l’actualització de la Immersió
Lingüística (PIL)

2007-2013 

Desplegament del PIL a les etapes infantil 
i primària



Eixos temàtics PIL infantil i primària

METODOLOGIA

ASPECTES EMOCIONALS

USOS LINGÜÍSTICS

LLENGUA FAMILIAR



... i a la 
secundària?

+ +

EI-CI
Funcions comunicatives

CM-CS
Habilitats lingüístiques

Continguts PIL infantil i primària



... i a la 
secundària?

+ +

EI-CI
Funcions comunicatives

CM-CS
Habilitats lingüístiques

Continguts PIL infantil i primària

ESO
Tractament integrat de

llengua i continguts



Continguts de la formació PIL 
per a l’educació secundària

• Les estratègies d’ensenyament/aprenentatge pròpies 
dels programes d’immersió lingüística.

• Metodologies facilitadores de l’accés al llenguatge 
acadèmic i als continguts curriculars.

• Models i experiències per millorar el rendiment 
acadèmic de tot l’alumnat.

El tractament integrat de llengua i continguts:

• El treball dels usos lingüístics en un centre de 
secundària.



PIL Secund ària . 
Línies formatives



La competència comunicativa lingüística és a la 
base de tots els aprenentatges i, per tant, el seu 
desenvolupament és responsabilitat de totes les 
matèries del currículum, ja que en totes s’han 
d’utilitzar els llenguatges com a instruments de 
comunicació per fer possible l’accés i gestió de la 
informació, la construcció i comunicació dels 
coneixements, la representació, interpretació i 
comprensió de la realitat i l’0rganització i 
autoregulació del pensament, les emocions i la 
conducta.

Annex 1 Competències bàsiques
Les competències comunicatives

Decret 143/2007. 
Educació secundària obligatòria.



El currículum vigent

La competència comunicativa i lingüística        
és a la base de tots els aprenentatges

El seu desenvolupament és responsabilitat de 
totes les àrees i matèries del currículum

CAL TREBALLAR LES HABILITATS 
LINGÜÍSTIQUES 

DES DE TOTES LES ÀREES, 
SEGONS LES PRÒPIES NECESSITATS



Per què el TILC?

Les metodologies TILC (CLIL) habitualment 
s’associen a l’ensenyament de les llengües 
estrangeres

TILC = CLIL

Content Language Integrated Learning

Tractament Integrat L lengua Continguts

and

de i

AICLE

EMILE



Per què el TILC?

En l’ensenyament d’una llengua vehicular tenen 
sentit dins el context sociolingüístic actual
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LLENGUA CONTINGUTS

Constitueixen contextos òptims 
per a l’aprenentatge de la llengua

Diversifiquen els àmbits de 
coneixement en què la llengua 
pot ser usada.

El llenguatge fa de mediador en 
l’adquisició de coneixements

El llenguatge és l’instrument 
bàsic en la construcció de 
coneixement compartit

LLENGUATGE
ACADÈMIC

CONTEXTS D’ÚS

Per què apliquem estratègies TILC?



L’aprenentatge del llenguatge acadèmic

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA

Llenguatge conversacional (BICS)

Llenguatge acadèmic (CALP)

No s’aprèn espontàniament

Es treballa millor integrat en les àrees 
no lingüístiques que en el tractament 
com a àrea de les diferents llengües



La necessitat d’un enfocament diferent a 
secundària

• Estructura per departaments didàctics
• Enfocament docent molt especialitzat

El treball de llengua s’ha de plantejar
en funció de les necessitats de l’àrea

LA LLENGUA 
COM A INSTRUMENT INDISPENSABLE 

PER A L ’APRENENTATGE



Quina llengua s’ensenya dins les àrees no 
lingüístiques?

Vocabulari

Habilitats 
cognitivolingüístiques

Estructures 
lingüístiques



Línies metodològiques

• Ensenyament protegit

• Competències comunicatives                 
aplicades a les àrees                                        
no lingüístiques



L’ensenyament protegit

• És un protocol de planificació didàctica.

• Està pensat per facilitar l’atenció de 
l’alumnat d’origen estranger que 
s’escolaritza en aules ordinàries.

• Centra l’atenció en l’assoliment de la 
competència acadèmica de la llengua 
(CALP).



Aportacions
Sistematització de la tasca docent

• Consisteix en un 
protocol sistemàtic
de planificació
didàctica i 
d’observació de les 
sessions d’aula. 

• Comprèn 8 blocs 
subdividits en 30 
elements.



Aportacions
Explicitar els objectius a l’alumnat

QUAN ACABEM AQUEST APARTAT, HAUREM APRÈS...

A identificar les parts de les plantes, tant a ull com amb l’ajuda 
d’instruments. 

A representar les parts d’una planta en un dibuix
Quines diferències tenen les plantes segons el lloc on viuen. Com van 

poder passar de viure a l’aigua a viure a terra, i colonitzar-la?
Quins canvis es van produir en aquestes plantes que van facilitar la vida 

fora de l’aigua

A fer una descripció d’una planta 
A explicar els diferents tipus de plantes segons el lloc on viuen

El vocabulari nou: fulla, tija, arrels, flor, llavor, fruit, vas conductor, 
fotosíntesi, gasos (CO2, O2).



Aportacions
Seqüència didàctica bàsica



Aportacions
Activar coneixements previs



Aportacions
Garantir la comprensió



Aportacions 
Ús sistemàtic de bastides de suport

Bastides: materials de suport en L1



Aportacions 
Ús sistemàtic de bastides de suport

Bastides: organitzadors gràfics



Aportacions 
Ús sistemàtic de bastides de suport

Bastides: referents d ’aula



Aportacions 
Ús sistemàtic de bastides de suport

Bastides: interacció



Les competències comunicatives aplicades 
a les àrees no lingüístiques

Enfocament competencial, 

basat  en  el  treball de  les  habilitats cognitivo-
lingüístiques  i  les  tipologies  textuals,

d’acord amb el patró lingüístic específic de cada 
matèria.



Imagina’t que ets un poeta. Descriu el bosc

Imagina’t que ets una ecòloga. Descriu el bosc

Cada disciplina té el seu “patró lingüístic”

Imagina’t que ets un geògraf. Descriu el bosc

Font: M.Roca



Aportacions
Reflexió teòrica sobre el procés

d’aprenentatge integrat

PENSAR

FER COMUNICAR

Observar, identificar, fer, classificar, 
experimentar...

Parlar, dibuixar, gesticular, 
elaborar maquetes, escriure... 

Imaginar, comparar, relacionar, 
abstreure, regular

REGULAR ELS PROPIS 
APRENENTAGES

APRENDRE EN 
INTERACCIÓ

Que entenem per Aprendre? Font: M.Roca



Aportacions
Construcció consensuada de coneixement

• Cal construir el coneixement partint de 
l’alumne.

• L’alumne ha de regular el seu aprenentage.

CONSTRUIR 
CONEIXEMENT 

DE MANERA 
COMPARTIDA

PROPORCIONAR 
REFERENTS

ACTIVAR 
CONEIXEMENTS 

PREVIS



Aportacions
Construcció consensuada de coneixement

Font: M.Roca



Aportacions
Models i pautes

• Treball de les diferents tipologies textuals
des de les àrees.

• A partir de la presentació d’un cas real, es 
consensua el model.

• A partir del model s’elabora la pauta o 
base d’orientació.



Aportacions
Models i pautes

Font: 

D.Quinquer



Aportacions
Models i pautes: bases d’orientació

Font: M.Roca

La meva idea és que

Les meves raons són

Arguments en contra de la meva idea poden ser

Convenceria algú que no em creu amb

L’evidència que donaria per convèncer d’altres és 
que

La meva argumentació

Exposar idees:  Discurs formal



Aportacions
Tasques híbrides

Font: M.Roca



Aportacions
Enfocament competencial

• Partir de casos 
reals

• Fer l’abstracció
del model

• Transferir a altres
situacions

Font: D.Quinquer



Oferta formativa

Curs telemàtic

Conferència

Taller de zona

Seminari de zona

Formació en centre

Autoformació

Curs telemàtic adreçat a 
professorat de ciències socials

Curs telemàtic adreçat a 

professorat de ciències
naturals

Grups de treball intercentres i 
intracentres

IMPLEMENTACIÓ

Materials a AteneuCurs telemàtic a OdisseaRECURSOS

COMPETÈNCIES COMUNICATIVES A LES 
ÀREES CURRICULARS

ENSENYAMENT PROTEGIT



Entorn virtual Odissea



Materials d ’acc és lliure a Ateneu



Reptes a mig termini

FOMENTAR EL CANVI METODOLÒGIC

MILLORAR ELS RESULTATS 
ACADÈMICS DE TOT L’ALUMNAT


