
S1: El CLIC de centre 

   

Seminari CLIC de Zona  
(Castellar, Palau, Polinyà, Sta. Perpètua, St. Llorenç i Sentmenat) 

Curs 2018-19 
    

Lídia Andrés: landres@xtec.cat 



Calendari 
 

 25 octubre 

• 22 novembre 

• 31 gener 

• 21 febrer 

• 21 març 

•              11 abril 

• 23 maig 
 

Localització? 
 

 
 



Presentació 
 

• Nom i cognom 

• Centre educatiu i ciutat 

• Nou CLIC? 

• Anys d’experiència 

• Tutor d'AA? 
 

 



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



Objectiu de la sessió 
 

 

 

 

Compartir les funcions ì els àmbits 

d’actuació dels  coordinadors LIC. 

 

•Compartir eines i recursos per a la funció 

CLIC. 
 



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 lin-

güística  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. 



Activitat 1. Quines funcions creus que 

podries desenvolupar al teu centre? 

 



Funcions del CLIC 
 

 

oPromoure 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 del CLIC 

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 del CLIC 



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 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 

escau. 

Disseny i seguiment de les 

actuacions. 

Funcions del CLIC per àmbits 

Referent 

 LIC 



Necessitat de la figura del CLIC 

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

moltes aules acollidores al centre 

acollidor, per a això cal una figura que 

transcendeixi aquests espais i treballi 

en una nova cultura de centre. 
 

 

 



Activitat 2. Funcions i possibles 

actuacions del CLIC 
 



Pla de treball 



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 
 

Suport de l’assessora LIC dels Serveis 

Educatius i de la resta de companys CLIC 

 

Xarxa CLIC de zona 



Enllaços d’interès 

 

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

Tots els 

materials 

del curs 

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


Enllaços d’interès 

 

• 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


Enllaços d’interès 

• http://www.educacontic.es/va/blog/pe

cha-kucha-20-x-20  

Web per saber 

com fer un 

PECHA KUCHA 

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



