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PLA D’IMPULS A LES TERCERES LLENGÜES 
Plans Destinatari Modalitats Producte final Recursos/premis 

Centres públics i concertats 

Avançament  de la llengua 
estrangera a Ed. Infantil 
AICLE 
Reforç de la llengua oral 

Primària 
 
 

Introducció de la segona llengua 
estrangera 

Treball per projectes 

Reforç de la llengua oral 

PELE 

Pla Experimental de 
Llengües Estrangeres. 
Convocatòria anual. 
 
 

 
Secundària 
 AICLE 

Renovació metodològica en 
el projecte de centre 
 
 
 
 
 

- 2000 € per a tota la durada 
- Suport dels referents de   
  llengua estrangera als SS.TT 
- Priorització auxiliars de   
  conversa 
-  Formació per a desenvolupar  
   el PELE 

 
Primària 
 

Estades lingüístiques a Catalunya a 
càrrec de l’Agència Catalana de la 
Joventut. 

ESTADES 
LINGÜÍSTIQUES 

Colònies 
Lingüístiques. 
Convocatòria anual. 
 

Secundària 

Beques per estades lingüístiques Millora de la competència 
comunicativa 

Estades lingüístiques a països de la 
corresponent llengua estrangera. 

Primària 
Estades lingüístiques a Catalunya 

ORATÒRIA 

Concurs  d’Oratòria 
Convocatòria anual. 

Secundària 

Expressió oral Millora de la competència 
comunicativa 

Estades lingüístiques a països de la 
corresponent llengua estrangera. 

APRENENTATGE 
ACTIU D’IDIOMES 

Mobilitat del grup classe. 
Convocatòria anual 

Secundària 

Projecte sobre un tema concret 
amb continuïtat a l’estranger per a 
l’aprenentatge de l’idioma durant 
l’estiu. 

Competència comunicativa. 
Aproximació entre cultures. 

Ajut econòmic a la mobilitat del 
grup classe i del professorat. 

Auxiliars  de conversa 

AUXILIARS DE CONVERSA Ajudants Comenius 
(convocatòria anual gener-
febrer) 

Primària 
Secundària 

Auxiliars de llengua estrangera: 
- suport al professor a l’aula 
- estimula la competència 
  comunicativa oral 
- afavoreix l’aproximació entre 
  cultures 

Millora de la competència 
comunicativa 

Ajuda del auxiliar i ajudant 

PROJECTES 
INTERNACIONALS 

Programa d’aprenentatge 
permanent  (PAP) Primària 

Secundària 

- Comenius: bilateral i    
  multilateral 
- Grundvitg: ensenyaments no  
  reglats 

Xarxes internacionals 
educatives, i difusió i 
publicació del producte 
educatiu 

Mobilitat alumnat i professorat 
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GRUPS DE TREBALL 

Grups de treball 
- Portfolio 
- Impuls a l’ús de la   
  llengua francesa 
- Transferència   
  interlingüística 
- Estratègies d’oralitat 
- Accions de coordinació 
-Impuls a l’ús de l’italià 

Primària 
Secundària 

- Assessorament de projectes  
  plurilingüe i amb diàleg  
  multicultural 

Elaboració de material i 
consolidació de projectes 

Acompanyament per a la 
participació de projectes PELE: 
Comenius, pla d’autonomia de 
centre… 
Eines de desenvolupament 
curricular, metodologia i suport a 
l’oralitat 

 
Pilotatge: 
Educafrancés 
amb l’empresa Bluedeep 

 
Concurs de periodisme: treball 
d’infogrames, de text,... 

 
Millora de la competència 
lingüística i audiovisual. 
Tractament de la informació 
i competència digital 
 

 
Visites a entorns periodístics 
professionals de França. 
Material educatiu 

 
FONIX 

 
Secundària 
 

Concurs d’expressió escrita Millora de l’expressió 
comprensió i escrita 
 
 
 

Estades lingüístiques i cursos on-
line COL.LABORACIÓ AMB 

EMPRESES 
 
 

 
Parlament Europeu 

 
Secundària 

 
a) Debat a l’aula: atén a qualsevol 
de les llengües curriculars 
b) Debat estatal : els guanyadors 
de l’anterior en llengua castellana. 
c) Debat europeu: els guanyadors 
de l’anterior en llengua anglesa. 
 

 
Millora de la comprensió 
oral i escrita 

 
Visita al Parlament Europeu 

 
CLASSES DE LLENGÜES 
PER A LA NOVA 
CIUTADANIA 

Llengües no curriculars Primària i 
Secundària 

llengua àrab 
llengua amaziga 
llengua xinesa 
llengua romanesa 
llengua ucraïnesa 
llengua neerlandesa 
llengua portuguesa 
llengua quetxua (en prep.) 

Sensibilització vers el 
multilingüisme, 
manteniment de l’actiu 
cultural de les llengües 
d’origen en la societat 
catalana 

 

 
 


