
2a sessió
Seminari de Coordinadors de 

llengua, interculturalitat i cohesió 
social [CLIC]

CURS 2017-18

ELIC- SERVEI EDUCATIU ALT PENEDÈS



OBJECTIUS DE LA SESSIÓ

1. Reflexionar sobre les necessitats dels centres a partir del 
Padlet.

2. Presentar qüestionari de diagnosi.
3. Comentar el document del rol del CLIC en el centre.
4. Classificar activitats d’aprenentatge segons el model 

Cummins.



Materials i recursos

SEMINARI ]

http://serveiseducatius.xtec.cat/altpenedes/
http://serveiseducatius.xtec.cat/altpenedes/categoria/seminariclic/


Què ens preocupa com a CLIC 
de centre?

 

https://padlet.com/lic_altpenedes/clic


1. Reflexionar sobre les necessitats dels centres a partir del 
Padlet.

- Quin centres tenen AA?
- Quins centres tenen alumnat nouvingut?
- Quins centres han d’adaptar continguts per 

dificultats lingüístiques?
- Quin centre té interès per millorar l’ús de la 

llengua catalana, la convivència i la 
cohesió social?



2. Presentar qüestionari de diagnosi.



3. Comentar el document del rol del CLIC en el centre



Quina és la vostra situació al centre?
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Referents normatius sobre els CLIC de centre

□ Decret 102/2010, del 3 d’agost, d’autonomia dels centres 
educatius. Article 40: coordinació docent.

□ Instruccions d’inici de curs 2017-18:
▪ Organització del centre, òrgans unipersonals de direcció i 

coordinació.
▪ El projecte educatiu de centre: el tractament i l’ús de les llengües al 

sistema educatiu. El projecte lingüístic.

□ Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)
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Marc documental del CLIC de centre

10

Projecte Lingüístic de Centre
(PLC)

Pla Educatiu d’Entorn (PEE)
Projecte de Convivència

L llengua interculturalitatI Ccohesió social

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC)

PROJECTE DE DIRECCIÓ
(PdD)

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL
(PGA)

Pla d’acollida



Orientacions per al CLIC de centre
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CLIC= DINAMITZADOR/A 
OBJECTIUS 

DEL 
CENTRE

Objectiu 1: Contribuir a la millora de les condicions d’escolarització i a l’èxit acadèmic.

Objectiu 2: Potenciar l’educació en valors, el compromís cívic i la participació dels 
alumnes en els espais de lleure.

Objectiu 3: Potenciar la implicació de les famílies en l’educació dels fills i la participació en 
la vida escolar.

Objectiu 4: Millorar la presència i l’ús social de la llengua catalana com a llengua 
compartida i de cohesió en un marc de respecte i valoració de la diversitat lingüística.

Objectiu 5: Potenciar el treball i l’aprenentatge en xarxa de tots els agents educatius que 
operen en el territori



Objectiu 1: contribuir a la millora de les condicions 
d’escolarització i a l’èxit acadèmic
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Tallers d’estudi assistit

Servei Comunitari

Mentoria educativa

Absentisme

Coordinació de l’oferta 
educativa de l’entorn



Objectiu 2: potenciar l’educació en valors, el 
compromís cívic i la participació dels alumnes en 
espais de lleure 
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Servei Comunitari

Activitats esportives

Lleure educatiu

Associacionisme de 
l’alumnat

Representació de 
l’alumnat



Objectiu 3: potenciar la implicació de les famílies en 
l’educació dels fills i la participació en la vida 
escolar
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Acollida de famílies

Corresponsabilitat 
família-escola

Participació de les 
famílies

Formació de famílies

Relacions entre les 
famílies



Objectiu 4: millorar la presència i l’ús social de la 
llengua catalana com a llengua compartida i de 
cohesió 
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Importància de l’ús de la 
llengua catalana

AMPA

Coordinació amb 
entitats de l’entorn 

(CNL, biblioteques…)

Llengües d’origen



Objectiu 5: potenciar el treball i l’aprenentatge en 
xarxa de tots els agents educatius del territori
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Coordinació entre els 
centres educatius de la zona

Enfortiment dels vincles 
entre el centre, la família i 

l’entorn

Projectes d’àmbit comunitari
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....Gràcies!



4. Classificar activitats d’aprenentatge segons el model 
Cummins.

 



Activitat

 1. Situeu cada exercici en el quadrant 
que considereu.
 
 2. Anoteu tipus de tasques i objectius 
d’aprenentatge.



Quadrant A: Principiant (A1. A2)
▪Les primeres tasques se centren en el 
llenguatge quotidià i estan relacionades amb 
la vida i el coneixement previ de l’alumnat.
▪Molts dels objectius curriculars se 
substitueixen per enfocar l’adquisició de la 
llengua.
▪Els alumnes adquireixen el vocabulari 
acadèmic que troben a l’aula i necessiten cada 
dia.

Quadrant D: Atenció!
▪En les tasques i activitats que no tenen 
significat acadèmic (com copiar un text) no es 
produeix aprenentatge del currículum.

Quadrant B: Intermedi (B1, B2)
▪El sistema de bastides intens permet als 
aprenents assolir molts dels objectius del 
currículum. Malgrat tot necessiten objectius i 
recursos alternatius en les assignatures que 
siguin lingüísticament o culturalment exigents.
▪Els estudiants acceleren el seu 
desenvolupament acadèmic mentre segueixen 
desenvolupant diversos aspectes més sofisticats 
del llenguatge quotidià.
▪Molts nouvinguts que van estudiar llengua als 
seus països ja estan preparats per accedir als 
continguts curriculars.

Quadrant C: Avançat (C1, C2)
▪Moltes vegades la competència en L1 dels 
alumnes immigrants ja ha quedat enrere, de tal 
manera que només depenen de la L2 per seguir 
aprenent.
▪Els objectius, les tasques i els recursos en el 
quadrant C són els que es troben en el currículum 
regular.
▪L’estudiant no necessita el recolzament del 
professor especialista de llengua, sempre que 
rebi una mica d’ajuda extra per part del professor 
d’àrea. Aquest sistema de bastides es va reduint 
poc  a poc durant alguns anys.



Objectius lingüístics del sistema educatiu a 
Catalunya

 

 



Com puc transferir-ho al centre?

* Traspàs a l’equip directiu.

* Traspàs a la coordinació pedagògica.

* Espai informatiu en el claustre, en les reunions , correus electrònics 
, Taulell informatiu sala de mestres,  Carpeta CLIC a la ”P” o “T”,  
Pàgina web de centre/bloc ...

 La idea seria compartir coneixements, actituds, pràctiques de 
referència...i recollir els dubtes del professorat.



Tasques per l’última sessió

● Qüestionari.
● Conferència Neus Lorenzo : Multilingüisme en els centres: com 

implementar un projecte competencial que inclogui les llengües 
curriculars i d’origen dels alumnes.

●  Traspàs a l’equip directiu i al claustre.
●  Espai informatiu en el claustre, en les reunions , correus 

electrònics , Taulell informatiu sala de mestres,  Carpeta CLIC a la 
”P” o “T”,  Pàgina web de centre/bloc …

● Compartir una pràctica de referència del vostre centre que tingui 
relació amb la temàtica tractada al Seminari CLIC.

 



Contacte ELIC Alt Penedès

Recordeu que compteu amb el suport de l’assessores LIC dels Serveis 
Educatius i de la resta de companys/es CLIC.

Rosa Vidal  rvidal29@xtec.cat

Elisenda Papiol epapiol@xtec.cat

Enllaç espai web del Servei educatiu 

mailto:rvidal29@xtec.cat
mailto:epapiol@xtec.cat
http://serveiseducatius.xtec.cat/altpenedes/categoria/seminariclic/

