
Seminari CLIC  de Terrassa, curs 18-19











23 OCTUBRE    

20 NOVEMBRE

22 GENER

19 DE FEBRER

19 DE MARÇ

9 D’ABRIL

7 DE MAIG



Funcions CLIC

Pla de treball

Temes

Transferència a centre

El model lingüístic

del sistema educatiu

de Catalunya

L’aprenentatge i l’ús

de les llengües en un

context educatiu

multilingüe i multicultural

L’ús del llenguatge a l’escola:

-Ús social: Eina de diagnosi del PIL

-La comunicació oral a l’aula. Estratègies d’immersió i 

gestió de la conversa.

-Materials i programes: Enrola’t

La dimensió plurilingüe i intercultural

La Coeducació dins el Projecte de Convivència

Sessió específica per territori ( RAI, Població

nouvinguda del territori, projecte lingüístic, segons

demandes)

Sessió de transferència
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Educació intercultural



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



Desenvolupar els coneixements, les habilitats i les 

actituds que han de permetre la interacció positiva entre 

les persones alhora d’abordar contextos amb diversitat 

cultural i de gènere. 



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.
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https://www.terrassa.cat/plaentorn






Funcions de la coordinadora LIC

oPromoure la la sensibilització, foment i consolidació de

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

vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe.

oCoordinar l’impuls al plurilingüisme respectant les llengües

pròpies de l’alumnat.

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

oAssessorar 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 de la coordinadora LIC

oPromoure 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.

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

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

oParticipar amb l’equip directiu en les actuacions que es

deriven del Pla Educatiu d’Entorn.

oParticipar 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 de la coordinadora LIC



Necessitat de la figura de 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.



Activitat 1

Dinàmica sobre les funcions 

que desenvolupen al seu 

centre

Pluja d’idees per  recollir les 

funcions dels CLIC en els 

seus centres



Pla de treball



Com faig la transferència al 

centre?

Traspàs  a l’equip directiu
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.



Resum…

Referent

Sensibilització

Assessorar

Recordeu que compteu amb el suport de 

l’assessora LIC de Serveis Educatius i de la 

resta de companys/es CLIC.



• http://blocs.xtec.cat/licvallesoccidental/

Tots els 

materials 

del curs

http://blocs.xtec.cat/licvallesoccidental/


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

Projectes 

d’àmbit 

CLIC

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


Enllaços d’interès

El centre acollidor

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwitjoSWk5PeAhUn4YUKHX3pALsQFjAEegQIBBAC&url=http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/PEC_Convivencia_clima.pdf&usg=AOvVaw1_cBGmLFfx_txAa17


• http://www.educacontic.es/va/blog/pecha-

kucha-20-x-20

Web per saber 

com fer un 

PECHA KUCHA

http://www.educacontic.es/va/blog/pecha-kucha-20-x-20
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