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Per trencar el gel: Nom/ origen del nom/ per què? 



Presentació: 
 

• Nom i cognoms 

• Centre educatiu i ciutat 

• Nou CLIC? 

• Anys d’experiència 

•Ets tutor d'AA? 
 

 



Pla per a la llengua i la cohesió social 
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Educació intercultural 



Llengua 

 

Consolidar la llengua catalana com a llengua vehicular als 

centres educatius i com a eix vertebrador d’un projecte 

plurilingüe. 

 
Actualitzar les metodologies, les estratègies i els 

recursos didàctics davant la creixent diversitat lingüística i 

cultural de l’alumnat, a les diferents etapes educatives. 



Interculturalitat 
 

 

 
 

Desenvolupar una consciència d’igualtat com a 

condició prèvia per al coneixement i el respecte de les 

diferències culturals en el marc de la nostra realitat. 

Potenciar la cultura del diàleg i la convivència.  

 



Cohesió social 

 

Garantir l’equitat i crear les condicions que facin possible 

la igualtat d’oportunitats per accedir a una educació de 

qualitat. 

 
Fomentar la inclusió social i escolar de tot l’alumnat i 

evitar qualsevol tipus de marginació. 



Pla Educatiu d’Entorn 



Fases d’expansió 

Iniciació (any 2005) 

 • Foment de treball en xarxa a totes les localitat 

 • Pilotatge: 25 Plans d’entorn 04-05. 

         - A Sant Cugat s’inicien el curs 05-06. 
 

Extensió  

       Increment progressiu en funció de les  

       necessitats i de la maduresa del treball en xarxa. 

       CURS 2016-17: hi ha 116 PEE a tot Catalunya  

       repartits en 92 municipis. 26,8% de tot l’alumnat de  

       Catalunya. 
 

 



ELS PEE: Per a qui? 

Per a tot l’alumnat 

ESTRÀTEGIES 

UNIVERSALS I 

FOCALITZADES  

Etapa 0-18 

Alumnat amb risc 

de marginació 

Alumnat 

nouvingut 

Alumnat 

adolescent 



 

La continuïtat educativa entre els diferents temps  de  

l’alumne/a ha de potenciar l’èxit escolar, el desenvolupament 

de la personalitat i l’aprenentatge de la vida social 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

            
    

                        
 

 

 

Espai 

escolar 

Temps no-escolar 

Temps escolar 

Temps lectiu 

Temps extraescolar 

ELS PEE: Quan? 



Consellera 

d’Ensenyament 

 

    Alcaldessa 

Departament  

d’Ensenyament 
         Ajuntament 

 

   Conveni 
 

ELS PEE: QUI i COM? 



ELS PEE: QUI? 

Ajuntament 

  
 

    

                        
 

 

 

Regidora 

d’Educació 

Tècniques 

d’Educació 

Director 

dels SSTT 

Inspector 

Alcaldessa 

  
 

    

                        
 

 

 

Consellera  

d’Ensenyament 

Departament d’Ensenyament 

Pressupost  

econòmic 

Conveni 

Lideratge 

Institucional 

Lideratge 

Educatiu 

LIC  
SE (CRP) 

Dinamitzadora 



    PEE TERRASSA  

            Curs 2016-2017 

PEE nord-  districte 6 

Barris de Sant Llorenç, Ègara, Sant Pere Nord, Can Tusell, la 

Grípia, les Arenes 



PEE est - districte 2 

Barris de la plaça Catalunya, Ca 

n'Anglada, Montserrat, Torre-

sana, Vilardell, Les Arenes-Can 

Motllor-la Grípia, Ègara, Can 

Palet, Can Jofresa, Can Palet II, 

Guadalhorce i Xúquer. 

    PEE TERRASSA  

            Curs 2016-2017 



PEE sud - districte 3 - Barri de Can Parellada. 

    PEE TERRASSA  

            Curs 2016-2017 

DISTRICTE 3 - SUD 

Districte 3 Institut Egara 

Districte 3 Escola Josep Ventalló i Vintró 

Districte 3 Escola Francesc Aldea i Pérez 



    PLA D’ ACTUACIONS 16-17 



 

 

 

    PLA D’ ACTUACIONS 16-17 



    PLA D’ ACTUACIONS 16-17 



Funcions del coordinador/a LIC 

  
 Promoure la la sensibilització, foment i consolidació de 

l’educació intercultural i de la llengua catalana com a eix 

vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe.  
 

 Coordinar l’impuls al plurilingüisme respectant les llengües 

pròpies de l’alumnat. 
 

 Formar part de l’equip impulsor de l’ILEC, si escau. 
 

 Assessorar l'equip directiu i col·laborar en l’actualització dels 

documents d’organització del centre (PLC, PdC, PAC, NOFC, 

etc.) i en la gestió de les actuacions que fan referència a la 

llengua, la interculturalitat i la cohesió social. 

  



Funcions del coordinador/a LIC 

 Promoure actuacions en el centre i en col·laboració 

amb l’entorn, per potenciar la convivència mitjançant 

l’ús de la llengua catalana i l’educació  

intercultural. 
 

 Col·laborar en la definició d’estratègies d’atenció a 

l’alumnat nouvingut i/o en risc d’exclusió. 
 

 Participar amb l’equip directiu en les actuacions que 

es deriven del Pla Educatiu d’Entorn. 
 

 Participar en la CAD del centre 



 Promoure la creació d'un fons de documentació 

bàsic ( bibliografia, orientacions metodològiques, 

materials didàctics, TIC...) que faciliti la potenciació de 

l'ús de la llengua i dels aspectes lingüístics de les altres 

àrees, l'acollida lingüística i social de l'alumnat 

nouvingut i l'educació intercultural. 
 

Funcions del coordinador/a LIC 



Àmbit: Assessorar l’equip 

directiu 

Projectes de centre: PLC; 

PAC; PdC; NOFC; PLEC... 

Tasques delegades per part 

de l’equip directiu. 

Àmbit: Atenció a la diversitat 

Assistència a la CAD 

Col·laboració amb el professorat 

que atén a l’alumnat nouvingut. 

Coordinar actuacions amb 

professionals externs. 

Àmbit:Comunitat educativa 

Disseny d’actuacions 

relacionades amb els tres 

eixos. 

Traspàs d’informació. 

     Àmbit: Pla Educatiu d’Entorn 

  Assistència a les reunions, si 

s’escau. 

Disseny i seguiment de les 

actuacions. 

Funcions per àmbits de la coordinadora CLIC de centre 

Referent 

 LIC 



Necessitat de la figura del/la CLIC 

 Cal fer el pas de l’aula d’acollida o moltes 

aules acollidores al centre acollidor, pel que cal 

una figura que transcendeixi aquests espais i 

treballi en una nova cultura de centre. 
 

 

 



Pla de treball 



Com faig la transferència al 

centre? 

 Traspàs  a l’equip directiu  (pechakucha) 
 Traspàs a la coordinació pedagògica 
 Espai informatiu en el claustre 
 Correus electrònics 
 Taulell informatiu sala de mestres 
 Carpeta CLIC a la ”P” o “T” 
 Pàgina web de centre/bloc (opcional) 

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



Resumint: en què puc col·laborar 

com a CLIC? 

 Referent 
 

 Sensibilització 
 

 Assessorar 
 

 Recordeu que compteu amb el suport de 

l’assessora LIC de Serveis Educatius i de la 

resta de companys/es CLIC. 



Centre acollidor 

Memòria 

Bloc Seminari CLIC 

XTEC 

com fer un Pechakucha 

Enllaços d’interès 






