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Calendari del Semianri 
 

7 sessions, Dimarts de 15.00h. a 17.o0h. 

• 23 OCTUBRE 

• 20 NOVEMBRE 

• 29 GENER 

• 19 FEBRER 

• 19 MARÇ 

• 09 D’ABRIL 

• 07 MAIG 

 

 
 
Objectius de la sessió 
• Compartir les funcions i els àmbits d’actuació del 

CLIC. 

• Conèixer què és un PEE i el paper del CLIC en 

aquest.  
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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 del PEE 

Iniciació (any 2005) 

 • Fomentar el treball en xarxa. 

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

        -A Sabadell s’inicien el curs 05-06 amb 4. 
 

Extensió i consolidació  

       Increment progressiu en funció de les  

       necessitats i de la maduresa del treball en xarxa. 

       CURS 2018-19: hi ha 132 PEE a tot Catalunya  

       repartits en diferents municipis. Un 33% 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 

d’exclusió social 

Alumnat 

nouvingut 

Alumnat 

adolescent 



 

 

La continuïtat educativa en 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? 



ELS PEE: QUI I COM? 

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 
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     PEE   Sabadell 
 

Sant Oleguer / Les Termes 
 

Espronceda-Campoamor 
 

Torre-Romeu / La Serra 
 

Can Puiggener 
 

Nord 
 

Can Feu-Merinals 
 
 



PEE Sant Oleguer-Les Termes 
• CEIF Joaquim Blume 
• Escola Bressol La Romànica 
• Escola La Romànica 
• Escola Amadeu Vives 
• ESC Joaquim Blume 
• Institut Les Termes 
• Centre La Immaculada 

 

    PEE  Zona Sud 

PEE Espronceda-Campoamor 
• CEIF Espronceda 
• Escola Joan Sallarès i Pla 
• Escola Espronceda 
• Institut Ribot i Serra 
• CFA Creu de Barberà 

 

     



•  Escola Bressol Joan Montllor 
•  Escola Joan Montllor 
•  Escola Juan Ramón Jiménez 
•  Escola Agnés Armengol 
•  Institut La Serra 
•  CFA Torre Romeu 
 

  PEE Torre- Romeu / La Serra  



•  CEIF Can Puiggener 
•  Escola Joan Maragall 
•  Escola Alcalde Marcet 
•  Institut Agustí Serra i Fontanet 
•  CFA La Concòrdia 
 

    PEE  Can Puiggener 



•  Institut Miquel Crusafont i Pairó 

•  Escola Arraona 

•  Escola Cifuentes 

•  CEIF Arraona 

    PEE Can Feu-Merinals 

    PEE  Nord 
 
 
• Escola Sant Julià 
• Escola Calvet Estrella 
• InstitutJonqueres 



 

 

 

 

TEA  

Pla Català de l’Esport Escolar 

Tallers en família 

 Projecte LECXIT 

Projecte CROMA 

Tallers de conversa per a famílies 

Promoció de la Salut  

Suport a les entitats de lleure de la zona 

Comissions de zona 

Comissions de treball 

Aparadors literaris 

Dinamitzacions lectores 
 

 

    PLA D’ ACTUACIONS 



 ROL DEL CLIC EN EL PEE 



Activitat 1, Pluja d’idees 

 

Funcions que desenvolupeu 

al centre.  

 

 

 

  

Tasques   

  

Llengua 

  

  

Interculturalitat 

  

  

Cohesió social 

  

Participació en 

el PEE (si 

s’escau) 



Funcions del CLIC 
 
 

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.  

 

oCoordinar l’impuls al plurilingüisme respectant les llengües 

pròpies de l’alumnat. 

 

oFormar part del grup 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. 
  



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 

Funcions del CLIC 
 



Promoure la creació d'un fons de documentació 

bàsic (bibliografia, orientacions metodològiques, 

materials didàctics, etc.) que faciliti i potenciï l'ús de la 

llengua catalana i altres aspectes com:  trets lingüístics 

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

nouvingut i Educació intercultural. 
 

Funcions del CLIC 
 



Àmbit Centre i ED: 

Assessorament  i col.laboació. 
 

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: PEE. 
 

Assistència a les reunions, si    

s’escau. 

Disseny i seguiment de les 

actuacions. 

Funcions del CLIC  per àmbits 



Necessitat de la figura CLIC 

Cal un pas més: de l’aula d’acollida o aules 

acollidores a centre acollidor, per tant cal una figura 

que transcendeixi aquests espais i treballi cap a una 

nova cultura de centre. 

 

 

 



Activitat 2 

Possibles actuacions del CLIC 

 FUNCIONS 

  

ACTUACIONS 

1. Promoure a tota la comunitat educativa, amb el suport de 

l’assessor/a LIC, actuacions per a la sensibilització, foment i 

consolidació de l’educació intercultural i  de la llengua catalana 

com a eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

  

2. Col .laborar en l’actualització dels documents d’organització 

del centre (PEC, PL, NOFC, Pla d’acollida, PdC, etc.)  i en la 

gestió de les actuacions que fan referència a l’acollida i 

integració de l’alumnat nouvingut, a l’atenció a l’alumnat en risc 

d’exclusió i a la promoció de l’ús de la llengua, l’educació 

intercultural i la cohesió social en el centre. 

  

  

3. Promoure actuacions en el centre i en col·laboració amb 

l’entorn per potenciar la cohesió social mitjançant l’ús de la 

llengua catalana i l’educació intercultural, afavorint la 

participació de l’alumnat i garantint-ne la igualtat d’oportunitats. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Col·laborar en la definició d’estratègies d’atenció a l’alumnat 

nouvingut i/o en risc d’exclusió social, participar en l’organització 

i optimització dels recursos i coordinar les actuacions dels 

professionals externs que hi intervenen. 

  

  

5. Participar amb l’equip directiu en les actuacions que es 

deriven del Pla Educatiu d’Entorn. 

  

  

6. Assumir les funcions que es deriven del Pla per a la llengua i 

la cohesió social, per delegació de la direcció del centre 

(vinculat als objectius 4 i 7) 

  

7. Implicació amb l’AA o amb l’atenció de l’alumnat nouvingut o 

d’origen  estranger. (actuacions, feines, col·laboració, PI, 

coordinacions de traspàs, etc).  

  



Exemple d’un 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 a la 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 de la resta de l’equip docent. 



Resumint: en què puc col·laborar 

com a CLIC? 

Referent 

 

Sensibilització  

 

Assessorament 

 

Recordeu que compteu amb el suport de l’assessor/ 

a LIC de Serveis Educatius i de la resta de 

companys/es CLIC. 



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

Enllaços d’interès 
 

Tots els 

materials 

del curs 

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


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

Enllaços d’interès 
 

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  

Enllaços d’interès 

Web per saber 

com fer un 

PECHA KUCHA 

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