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 Formació GEP primer any 
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Primer any GEP 2014-2015 

Formació de directors: 

 Dues sessions al primer trimestre 
 

Formació de professorat 

 Formadors d’editorials, institucions i especialistes: Cambridge University 

Press,  Oxford University Press, British Council, Trinity College London, 

Grup CLIL-SI de la UAB. 

 Segon trimestre 

 Quatre sessions presencials de quatre hores = 16hores 

 14 hores per a elaborar i implementar el material a l’aula 

 Nivell de llengua estrangera del professorat: B1 – B2   

 Preferentment professorat  d’àrees no lingüístiques 

 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 

. 

 

 

 

 

 

 

    



Professorat 

Professorat 

Coordinació de territoris 

(GEP 2013-2014) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formació primer any 

 Formació pels matins de 9:30 a 13:30h  

     (excepte grup de francès i el del Baix LLobregat de 10 a 14h)  

 Lloc: un grup per territori + un grup de francès a Barcelona 

 Deu grups d’anglès i un grup de francès 

 Professorat agrupat per territori, no per matèria  

– Professorat de la mateixa escola assisteix a les mateixes sessions de 

formació 

–  El professorat és de matèries diferents  

–  El projecte presentat pel professorat pot ser de qualsevol  matèria 

 Materials compartits:  Els formadors poden utilitzar els materials propis i 

els d’altres editorials i entitats 

 Freqüència: cada 3 setmanes (excepte el grup de francès, cada 4) 

 Moodle 

 

 

 

 



FORMACIÓ GEP PRIMER ANY 2014-2015 

 Sessions de formació 

 

 Implementació del projecte 

 

 Lliurament de tasques al moodle  

 

 Aspectes que cal tenir en compte 



Continguts de la 

sessió 

Formació Implementació a l’aula: Tasques per lliurar al moodle després de cada 

sessió  

(Construcció progressiva del projecte) 

Sessió 1 

Negociació inicial 
(decàleg per a un 
aprenentatge 
exitós) 

  

Materials: textos 

& docs. 

 Identificació dels 

nivells cognitius: 

1. Explícit  

2. Implícit  

3. Referencial 

Compartir l’activitat 

del mòdul 

introductori 

Negociar els punts 

clau  per a un 

aprenentatge d’èxit 

Explorar els diferents 

tipus de textos 

presentats pel 

formador. 

Explorar  els tipus 

d’activitats i 

preguntes sobre els 

textos relacionades 

amb els tres nivells 

cognitius: 

1. Explícit  

2. Implícit  

3. Referencial 

Rèplica i transferència: 

Negociació amb l’alumnat 

dels punts clau per a 

l’aprenentatge 

Treball del text o textos 

seleccionats (en qualsevol 

format: escrit, àudio, 

video, infografia, 

multimèdia, imatge… 

Activitats sobre el text 

relacionades amb els 

nivells cognitius: 

1. Informació explícita 

2. Raonament implícit 

3. Reflexió, presa de 
decisions I resolució 
de problemes 
(referencial) 

Seleccionar o crear un text sobre un tema de la 

seva elecció (text escrit, àudio, video, 

multimèdia, interactiu, infografia, imatge…) 

Escriure els punts clau per a l’aprenentatge de 

l’alumnat (Decàleg per a un aprenentatge exitós) 

Crear activitats d’aula per al text seleccionat, 

dues per a cada un dels nivells cognitius (2 de 

cada nivel): 

1. Explícit  

2. Implícit  

3. Referencial 

 

Lliurar al formador (Moodle) : 

 

Un sol document que contingui: 

- Decàleg per a un aprenentatge exitós 

- El text seleccionat 

- Activitats /preguntes per al text seleccionat 

Anomenar el document: 

Nomcentre_nom_cognom_task1.doc 

  

Una reflexió escrita sobre la implementació feta a 

l’aula (text online) 



Continguts de la 

sessió 

Formació Implementació a l’aula: Tasques per lliurar al moodle després de cada 

sessió  

(Construcció progressiva del projecte) 

Sessió 2 

Tractament de la 

diversitat: repàs i 

ampliació  

El tractament de la 

diversitat a l’aula. 

Activitats de repàs i 

ampliació  

• Intel.ligències 

multiples, 

necessitats 

especials de 

l’alumnat, altes 

capacitats … 

• …   …   … 

Rèplica i transferència: 

Atenció a la diversitat de 

l’aula: 

Implementar a l’aula 

activitats de repàs i 

ampliació, seleccionant la 

que és adient per a cada 

alumne. 

Les activitats de repàs han 

de servir per revisar els 

continguts ja presentats i per 

ajudar a l’alumnat a assolir 

els objectius proposats en la 

tasca 1. 

Les activitats d’ampliació han 

de presentar continguts nous 

relacionats amb els de la 

tasca 1, de forma que els 

complementin o els 

expandeixin. 

Afegir activitats de tractament de la 

diversitat. 

Elaborar noves activitats que permetin a 

l’alumnat revisar o ampliar el tema tractat en 

el text  inicial. 

Lliurar al formador (Moodle) : 

 

Un sol document que contingui: La tasca 1 

corregida (amb els canvis suggerits pel 

formador introduits en un altre color) 

• Decàleg per a un aprenentatge exitós 

• El text seleccionat 

• Activitats /preguntes per al text 

seleccionat 

        MÉS 

- Una activitat de repàs 

- Una activitat d’ampliació. 

Anomenar el document: 

Nomcentre_nom_cognom_task2.doc 

  

Una reflexió escrita sobre la implementació 

feta a l’aula (text online) 



Continguts de la 

sessió 

Formació Implementació a l’aula: Tasques per lliurar al moodle després de cada 

sessió  

(Construcció progressiva del projecte) 

Sessió 3 

Competències per 

al treball 

col·laboratiu I la 

resolució de 

problemes: 

- Aprenentatg

e basat en 

projectes. 

- Eines 

d’avaluació: 

les rúbriques  

Explorar estratègies 

per al treball 

col·laboratiu I la 

resolució de 

problemes.  

- Presentació 

d’exemples de 

projectes  

- Les 

característiques 

de 

l’aprenentatge  

per projectes. 

- Aprenentatge 

per tasques 

- Treball 

col·laboratiu i 

per equips 

- Flipped 

classrooms 

- ... 

Les rúbriques per a 

l’avaluació de 

projectes , tasques, 

etc 

Rèplica i transferència: 

Implementar a l’aula el 

petit projecte creat . 

Avaluar l’actuació de 

l’alumnat en aquest 

projecte amb la rúbrica 

creada  

Afegir una activitat basada en l’aprenentatge per 

projectes i una rúbrica 

Crear un petit projecte relacionat amb el tema 

tractat fins ara. 

Crear una rúbrica per avaluar aquest petit projecte 

que han preparat. 

Lliurar al formador (Moodle): 

  

Un sol document que contingui: 

Les tasques anteriors corregides (amb els canvis 

suggerits pel formador introduits en un altre color) 

•  Decàleg per a un aprenentatge exitós 

• El text seleccionat 

• Activitats /preguntes per al text seleccionat 

• Una activitat de repàs 

• Una activitat d’ampliació. 

MÉS 

- Projecte 

- Rúbrica d’avaluació del projecte 

Anomenar el document: 

schoolname_name_surname_task3.doc 

 

Una reflexió escrita sobre la implementació feta a 

l’aula (text online) 



Continguts de 

la sessió 

Formació Implementació a 

l’aula: 

Tasques per lliurar al moodle després de cada sessió  

(Construcció progressiva del projecte) 

Sessió 4 

L’avaluació  I 

l’autoavaluació:  

eines  I 

strategies: 

Rúbriques, 

qüestionaris, 

checklists… 

Projectes GEP 

dels 

participants 

Presentació I 

exploració d’eines 

i  strategies per a 

l’avaluació I 

autoavaluació de 

l’alumnat: 

- Rubriques 

- Qüestionaris 

- Checklists 

- ... 

Rèplica i 

transferència: 

Autoavaluació de 

l’alumnat amb 

checklists 

Avaluació global 

del projecte amb 

una rúbrica. 

  

Afegir l’avaluació del projecte i l’autovaluació de l’alumnat 

Elaborar una rúbrica per avaluar tot el projecte (ten tips, text I 
activitats, activitats d’atenció a la diversitat i petit projecte) 

Elaborar un checklist per tal que l’alumnat es pugui 
autoavaluar. 

Lliurar al formador (Moodle):  

 

Un sol document que contingui: Les tasques anteriors 
corregides (amb els canvis suggerits pel formador introduits 
en un altre color) 

•   Decàleg per a un aprenentatge exitós 

• El text seleccionat 
• Activitats /preguntes per al text seleccionat 
• Una activitat de repàs 
• Una activitat d’ampliació. 
• Projecte 
• Rúbrica d’avaluació del projecte 

MÉS 
- Rúbrica global de tot el projecte 
- Checklist d’autovaluació 
Anomenar el document: 
schoolname_name_surname_task4.doc 
 

Una reflexió escrita sobre la implementació feta a l’aula (text 

online) 



Els formadors revisaran la tasca 4 que inclou totes les activitats i proporcionaran feedback.  

 

Els docents realitzaran les correccions que els formadors els hagin suggerit en la versió final del document, en pdf 

i utilitzant la plantilla proporcionada.  

 

No es podrà lliurar el projecte final en pdf fins haver obtingut el feedback de la tasca 4 i el vist-i-plau del 

formador per passar el projecte a la plantilla i lliurar-lo 

 

  

Cal tenir en compte: 

Els documents lliurats pel professorat han de ser 

lingüísticament correctes. La correcció de la llengua en els 

materials s responsabilitat compartida de l’escola  i el 

docent. Els formadors no corregiran les errades 

lingüístiques dels documents, però sí que faran saber als 

docents si cal que la revisin.  

 

Lliurar al formador (Moodle):  

 

  

Lliurament de la versió final del projecte en pdf i 

utilitzant la plantilla.  

  

Anomenar el document: 

Schoolname_name_surname_finalproject.pdf 

  

Només s’acceptaran els documents anomenats 

correctament. 

 

 

  

Cada docent començarà un fil de discussió en el 

fórum. El tema será el seu nom i cognom. Al missatge 

hi adjuntaran el seu projecte final en pdf, per tal que 

la resta del grup els pugui veure. 
  



ASPECTES QUE CAL TENIR EN 

COMPTE... 



 

 Les tasques són individuals i obligatòries 

 

 Els formadors no acceptaran tasques creades entre dos participants. No se 

certificarà la formació als participants que lliurin una tasca conjuntament. 

 

 Les tasques es lliuren a través del moodle i els documents han d’estar anomenats 

tal i com s’indica. En cas contrari, el formador no els acceptarà. 

 

 Els projectes hauran de complir els criteris de qualitat exigits pel formador per tal 

d’obtenir la qualificació de projecte superat. 

 

 Tota la formació és en la llengua estrangera corresponent i les tasques també s’han 

de fer en aquesta llengua. La correcció lingüística és responsabilitat compartida del 

docent i el seu centre. 

 

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

el certificat de la formació. El control de l’assistència anirà a càrrec dels 

coordinadors  territorials i els formadors qualificaran els projectes finals com 

projecte no superat/projecte superat. 

 

 Al final de la formació, cada formador seleccionarà els cinc millors projectes del seu 

grup. 

 

 

 

 



Moodle GEP 

Grup d'Experimentació per al Plurilingüisme 2014-2015 

Llengües Estrangeres i Plurilingüisme 

http://odissea.xtec.cat/ 

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

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



Moodle GEP  

Una aula per grup 

 
Tauler de notícies 

dels formadors 

 

Fòrum de discussió 
per als participants 

 

Activitats seqüenciades i 
fàcilment identificables 

 

 

Fòrum d’intercanvi 
dels projectes finals 

 

 
 

Informació 
detallada de les 
tasques 

 

 
Tauler de notícies 
dels formadors 



Previ a la formació presencial 
Inici: 24 de novembre 2014 

Data límit lliurament:  

10 gener 2015 

Qüestionari 



Qüestionari: Trieu l’àrea curricular 



Previ a la formació presencial 
Inici: 24 de novembre 2014 

Data límit lliurament: 10 gener 2015 

Els formadors ho qualificaran com 
a fet/no fet 

Lectures i tasca 

 



Lectures prèvies: 



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

 



FORMACIÓ GEP SEGON ANY 2014-2015 

 Sessions de formació 

 

 Creació i implementació  de tasques a l’aula 

 

 Lliurament de tasques al moodle 
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Valoració d’activitats  (GEP 2013-2014) 



3 sessions de 4 hores + 18 

h treball independent 

Continguts de la sessió Tasques 

Sessió 1:Seguiment del 

projecte a l’escola 

 

 

• Marc contextual 

• Fonamentació teòrica 

• Intercanvi d’experiències i continuïtat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

• 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) 

• Recursos i materials CLIL online 

• Integració de les TIC i  web 2.0 

• Entorns personals d’aprenentatge 

  

VISITES ALS CENTRES 

Formació segon any GEP 



Visites als centres 

 Seguiment i assessorament  

 

 Centres seleccionats pels Serveis Territorials 

 

 Mínim dues visites per Servei Territorial 

 

 Representants del Servei de Llengües Estrangeres 

 

 Procediment: 

      Qüestionari previ 

      Reunió amb membres de l’equip impulsor 

      Valoració 



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 

     Desenvolupament del pensament  crític 

     Aprendre a aprendre 

     Autonomia personal 

     Emprenedoria 

     Resiliència 



Sostenibilitat 

 

 Creació d’organismes interns: 

     Grup impulsor, sempre amb algú de l’equip directiu 

 

 Sistematització del desenvolupament del  projecte (possibles 

     canvis  de professorat) i la continuïtat en la formació 

 

 Possibilitat d’ampliació a altres àmbits i matèries 

 



DIfusió 

 En el centre. Tota la comunitat educativa 

     Alumnat: exemples d’allò que estan fent, presentacions dels  

     productes finals a d’altres grups 

     Professorat: explicació d’allò que s’està fent, com s’està fent i qui  

     ho està fent 

     Famílies: fer el projecte extensiu a les famílies, amb implicació, si  

     s’escau. 
 

 Projecció externa del projecte: Web,  APAC, Jornades, CRPs  
 

 Visibilitat en la web 
 

 Comunicació en xarxa amb altres centres 
 

 Participació en altres projectes: Erasmus+, Inmersión de otoño, 

Euromania, Sciences et Société 

 

 



Web Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme 

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

 

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


Centres participants 

http://www.xtec.cat/web/projectes/plurilinguisme/pluri/gep/centres 

 

http://www.xtec.cat/web/projectes/plurilinguisme/pluri/gep/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/conferenciestallers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


GEP 2014-2015 
Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme 

Servei de Llengües Estrangeres 

14 de novembre 2014          Laura Boyd & Rosamaria Felip 

                                   lboyd@xtec.cat     rfelip@xtec.cat 

 

Moltes gràcies per la vostra atenció 
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