
3a sessió
Seminari de Coordinadors de 

llengua, interculturalitat i 
cohesió social [CLIC]

CURS 2017-18
ELIC- SERVEI EDUCATIU ALT PENEDÈS



OBJECTIUS DE LA SESSIÓ

1. Recapitular el treball realitzat.

2. Compartir experiències.

3. Reflexionar sobre les necessitats dels centres a 
partir de les respostes del Qüestionari de diagnosi.

4. Proposar continuïtat del Seminari i continguts.



Marc documental del CLIC de centre
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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



Materials i recursos

SEMINARI ]

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


COMPARTIM EXPERIÈNCIES

1. Escola Pau Boada - Tallers de 
socialització.

2. Escola Mas i Perera - Seguiment i 
avaluació dels alumnes nouvinguts.

3. E. Samaranch i Fina - Famílies a 
Educació Infantil

4. ...

https://docs.google.com/document/d/1B1rSVZy21ZjQ_R4mgpZhDR4yejMofN0y9daS0fLWli0/edit
https://docs.google.com/document/d/1B1rSVZy21ZjQ_R4mgpZhDR4yejMofN0y9daS0fLWli0/edit


1. Reflexionar sobre les necessitats dels centres a partir 
del Qüestionari de diagnosi.



Procedència dels participants i nombre de cursos 
que es té l’encàrrec de CLIC



Encàrrec encomamat com a CLIC i reunions en 
què participeu

● Assistència a la formació i compartir-ho amb el claustre.
● Revisió i actualització de documents: PLC, Pla d’Acollida, …
● Atenció i tutorització dels alumnes de l’AA.
● Àmbit relacionat amb la llengua: revisar el treball, vetllar per l’ús del 

català, promoure activitats de comprensió i expressió.



 Quin és el percentatge aproximant d'alumnat d'origen 
estranger al vostre centre?

● Alumnat repartit de forma irregular arreu de la 
comarca.
○ 12 aules d’acollida a l’Alt Penedès.

● Cal atenció de suport lingüístic.

Dades del curs 2014-15, que són les últimes actualitzades a Idescat, hi ha un 16,57% d’alumnat de procedència 

estrangera a Catalunya, un 14,25% a la província de Barcelona i un 16,49 % a l’Alt Penedès.



Canvis  metodològics i organitzatius per l’arribada 
d’alumnat nouvingut

● Organització i suport a l’alumnat nouvingut, a través 
de l’AA o de grups reduïts.

● Suport lingüístic a l’Aula.

● Atenció més personalitzada.

No hi ha canvis metodològics significatius!
(cal aportar les estratègies)



Com es pot millorar el repartiment d'alumnat 
d'origen estranger en els centres?

● Buscant un acord general entre tots plegats per un 
millor repartiment (Ajuntament, Departament, 
Escoles implicades).

● Des de la comissió d’escolarització.
● Fent-lo més equitatiu.
● Reduint ràtios.
● Donar valor a famílies d’origen estranger. Amb una 

mirada inclusiva, com a autòctons que són.
● Fent reserves places per la matrícula viva.



El vostre municipi té algun pla que afavoreixi la integració de tot 
tipus de famílies (pocs recursos econòmics, diversitat religiosa i/o 

cultural, ...)?

● Dues enquestes responen que no.
● La resta té:

○ Plans impulsats per l’Ajuntament que treballen de 
manera sistemàtica o puntualment.

○ Taules educatives amb accions encaminades a 
afavorir la integració.

○ Suport a través d’entitats.
● PEE



El vostre centre té Pla d'Acollida acollida 
actualitzat i vigent?



Com es fomenta, des del centre, l'ús de la llengua 
catalana?

● És la llengua vehicular i de cohesió social, fomentant 
el seu ús en totes les activitats del centre i en les 
comunicacions que es fan des de l’escola.

● A tots els nivells: acadèmic, vehicular, escrit i 
informatiu. 

● A través d’activitats específiques: concursos, …



Qui elabora i fa el seguiment dels Plans 
Individualitzats de l'alumnat nouvingut?

Com s’avaluen?

● Mestra d’Educació Especial.
● Tutors dels alumnes.
● Tutora d’Aula.
● Tutor conjuntament amb especialista d’EE.
● Tutors i CLIC.
● Equip psicopedagògic. ??

● L’important és que el tutor de l’aula tingui clar el 
seguiment dels alumnes nouvinguts.

● El PI s’ha de revisar a cada sessió d’avaluació.



 El professorat sap com fer les adaptacions 
d'àrea?

-

● Cal formació i temps de coordinació per adaptar les àrees:
- Què diu el currículum?
- Què necessita l’alumne?



El vostre centre organitza activitats interculturals i 
de cohesió social?

● Quin tipus? Tenen continuïtat? Què aporten a l’alumnat i les 
famílies? Com s’integren en el currículum?

● L’educació intercultural

Com s’organitzen?

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/intercultural


Calen més recursos i/o formació?

● 91% dels assistents afirmen que calen més recursos i/o 
formació?

● Seminari curs 2018-19
○ 5 sessions : 

■ 3 en horari lectiu + 2 de 
conferència/taller a la tarda.

Quins aspectes voleu 
prioritzar?
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....Gràcies!



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/

