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País 
trilingüe?

Escola 
Multilingüe!

per
què?

L’Escola  Multilingüe

exigència 
de l’entorn

estratègia
de

diferenciació

realitat
que està

funcionant

convicció
que l’anglès

serà
lingua
franca

certesa
d’èxit futur

per als
nostres
alumnes

potenciar
diàleg

prevenció
conflictes

(...)
Els motius

han de quedar 
c   l   a   r   s

espai
temps

motiusmotius Visca l’Escola 
Multilingüe!

Som-hi!

C’mon, 
everybody!

Let’s go!

Allons-y! Leña al 
mono, que 
es de goma!

Ara t’has 
passat... Potser sí...
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Visca l’Escola 
Multilingüe!

Som-hi!

C’mon, 
everybody!

Let’s go!

Allons-y! Leña al 
mono, que 
es de goma!

Ara t’has 
passat... Potser sí...

Tot això està 
molt bé, 
PERÒ...

Què cal tenir present -pel que fa 
a l’Administració i la legislació 
vigent- quan un centre vol 

impartir la totalitat o part d’una 
matèria a Primària o Secundària 

en anglès?
O en francès!

O en alemany!

O en... sànscrit?

Una altra 
vegada..?

Ja callo, 
ja callo...

Els mestres 
i professors necessiten 
una titulació específica?

A qui 
s’ha de 

comunicar, 
quan i com?

Com s’incorpora 
tot plegat 

en el projecte
lingüístic de centre?

ESCOLA

PLC?

PLC

PLCESCOLA PLC

PLC

IGNORAR
COMPLIR

DRIBLAR

ESCOLA

7

L  Í  N  I  A

1

“l a   P r o L i”

2 3 4 5 6 7

NORMATIVA

ADMINISTRACIÓ
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1

Identifiqueu 
els bàsics

de la NORMATIVA.

7
NORMATIVA

2 3 4 5 6 7

1

Identifiqueu els bàsics
de la NORMATIVA.

NORMATIVA
1

Justifica 
i promou 

les iniciatives 
multilingües.

Reconeix 
un ampli 
marge 

d’autonomia.

Proposa 
orientacions 
de sentit 
comú.

Identifiqueu els bàsics
de la NORMATIVA.

NORMATIVA
1

>DECRET 142/2007, de 26 de juny, 
pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
de l’Educació Primària.
>DECRET 143/2007, de 26 de juny,
pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
de l’Educació Secundària Obligatòria.
>ORDRE EDU/221/2007, de 29 de juny, 
per la qual s’estableixen els principis generals que s’han de tenir en compte
per a l’aplicació de l’article 4.4 del decret 142/2007, de 26 de juny,
pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
de l’Educació Primària.
>RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2007, 
per la qual s’aproven les instruccions dels centres educatius privats
d’educació infantil i primària.
>RESOLUCIÓ de 11 de juliol de 2007,
per la qual s’aproven les instruccions dels centres educatius privats
d’educació secundària.

Justifica i promou les iniciatives multilingües.

Identifiqueu els bàsics
de la NORMATIVA.

NORMATIVA
1

Des de l’assoliment de les competències bàsiques [EP-ESO]:

Aquesta dimensió plurilingüe i intercultural de la comunicació 
suposa poder comunicar-se en diverses llengües amb distint nivell 
de domini i formalització, especialment en l’escriptura (...)

El coneixement d’altres llengües i cultures dóna, a més, 
una major obertura cap a l’altre que és clau per al desenvolupament 
d’una societat solidària i que s’enriqueix amb les aportacions 
de tots els seus ciutadans i ciutadanes.

Justifica i promou les iniciatives multilingües.

Identifiqueu els bàsics
de la NORMATIVA.

NORMATIVA
1

En els objectius generals d’etapa [EI-EP-ESO]:

Prioritats generals

L’impuls d’un projecte educatiu plurilingüe 
en el qual el català, com a eix vertebrador, 
s’articuli de manera coherent amb l’ensenyament 
de les altres llengües i les altres àrees (...)
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Justifica i promou les iniciatives multilingües.

Identifiqueu els bàsics
de la NORMATIVA.

NORMATIVA
1

En els objectius generals d’etapa [EI-EP]:

Prioritats generals

L’impuls de l’aprenentatge de les llengües 
estrangeres, avançant en experiències 
d’introducció de la llengua estrangera 
en àrees no lingüístiques, 
segons el projecte educatiu del centre.

Justifica i promou les iniciatives multilingües.

Identifiqueu els bàsics
de la NORMATIVA.

NORMATIVA
1

En els objectius generals d’etapa [ESO]:

Prioritats generals

La millora de l’aprenentatge de les llengües 
estrangeres, potenciant l’ús comunicatiu 
de la llengua i la seva utilització 
com a eina d’accés al coneixement 
en continguts de matèries no lingüístiques.

Justifica i promou les iniciatives multilingües.

Identifiqueu els bàsics
de la NORMATIVA.

NORMATIVA
1

Com a línia fonamental del Projecte Lingüístic:

[EP] L’objectiu fonamental del projecte educatiu és 
aconseguir que tot l’alumnat (...) pugui utilitzar 
normalment i de manera correcta el català i el 
castellà, i pugui comprendre i emetre missatges 
orals i escrits senzills en una llengua estrangera 
decidida pel centre.

Justifica i promou les iniciatives multilingües.

Identifiqueu els bàsics
de la NORMATIVA.

NORMATIVA
1

Com a línia fonamental del Projecte Lingüístic:

[ESO] L’objectiu fonamental del projecte educatiu 
plurilingüe és aconseguir que tot l’alumnat (...) 
pugui utilitzar normalment i de manera correcta el 
català i el castellà, i pugui comprendre i emetre 
missatges orals i escrits en les llengües 
estrangeres que el centre hagi determinat en el 
projecte educatiu.

Identifiqueu els bàsics
de la NORMATIVA.

NORMATIVA
1

Justifica 
i promou 

les iniciatives 
multilingües.

Reconeix 
un ampli 
marge 

d’autonomia.

Reconeix un ampli marge d’autonomia.

Identifiqueu els bàsics
de la NORMATIVA.

NORMATIVA
1

L’autonomia pedagògica dels centres [EP-ESO]:

L’autonomia dels centres podrà comportar dur 
a terme (...) experiències innovadores, 
plans de treball, formes organitzatives 
diferenciades, modificacions de l’horari escolar 
i relacions específiques amb la comunitat local.
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Reconeix un ampli marge d’autonomia.

Identifiqueu els bàsics
de la NORMATIVA.

NORMATIVA
1

L’autonomia pedagògica dels centres [EP]:

Els centres docents, en el marc del seu projecte, 
podran organitzar les hores dedicades a cada àrea 
i adaptar el currículum a les característiques 
de l’alumnat, a la situació socioeconòmica 
i lingüística del centre i al seu entorn social.

Reconeix un ampli marge d’autonomia.

Identifiqueu els bàsics
de la NORMATIVA.

NORMATIVA
1

L’autonomia pedagògica dels centres [ESO]:

...els centres podran implementar projectes 
didàctics propis que requereixin una organització 
horària de les matèries diferent a l’establerta 
amb caràcter general (...)

Reconeix un ampli marge d’autonomia.

Identifiqueu els bàsics
de la NORMATIVA.

NORMATIVA
1

L’autonomia pedagògica dels centres [EI-EP-ESO]:

Els centres educatius aniran assolint 
progressivament nivells més alts d’autonomia 
(pedagògica, organitzativa i de gestió) 
(...) que els permeti adaptar-se a les necessitats 
concretes del seu alumnat i donar-hi una resposta 
positiva.

Identifiqueu els bàsics
de la NORMATIVA.

NORMATIVA
1

Justifica 
i promou 

les iniciatives 
multilingües.

Reconeix 
un ampli 
marge 

d’autonomia.

Proposa 
orientacions 
de sentit 
comú.

Proposa orientacions de sentit comú.

Identifiqueu els bàsics
de la NORMATIVA.

NORMATIVA
1

Tractament habitual de les àrees i matèries de llengua 
estrangera [EI-EP]:

Cal fer una bona planificació (...) que eviti la 
repetició de continguts al llarg dels cicles, però que 
n’asseguri l’aprenentatge cíclic, i una programació 
coherent (...)

Proposa orientacions de sentit comú.

Identifiqueu els bàsics
de la NORMATIVA.

NORMATIVA
1

Tractament habitual de les àrees i matèries de llengua 
estrangera [EI-EP]:

...el centre que opti per l’inici de la llengua 
estrangera a l’educació infantil, preferentment a 
partir de P4, haurà de contemplar una dedicació 
mínima d’una hora setmanal i haurà d’especificar 
l’organització de les sessions i la seva freqüència.
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Proposa orientacions de sentit comú.

Identifiqueu els bàsics
de la NORMATIVA.

NORMATIVA
1

Tractament habitual de les àrees i matèries de llengua 
estrangera [ESO]:

...els alumnes han de disposar d’una competència 
comunicativa bàsica en llengua estrangera, 
sobretot en comprensió i expressió orals i, per tant, 
cal no repetir aprenentatges i construir sobre el 
que ja saben.

Proposa orientacions de sentit comú.

Identifiqueu els bàsics
de la NORMATIVA.

NORMATIVA
1

Tractament habitual de les àrees i matèries de llengua 
estrangera [ESO]:

...aquesta (la llengua estrangera) ha de ser el 
vehicle principal de comunicació no només durant 
el desenvolupament de les tasques d’aprenentatge 
sinó en qualsevol moment que requereixi una 
interacció de caire funcional dins l’aula.

Proposa orientacions de sentit comú.

Identifiqueu els bàsics
de la NORMATIVA.

NORMATIVA
1

Altres àrees o matèries en una llengua estrangera [EP]:

...el centre que opti per impartir blocs de 
continguts d’àrees no lingüístiques en llengua 
estrangera (...) haurà de justificar la selecció dels 
blocs de continguts i contemplar una dedicació 
mínima d’una hora setmanal. La metodologia a 
emprar ha de ser la pròpia de l’àrea no lingüística.

Proposa orientacions de sentit comú.

Identifiqueu els bàsics
de la NORMATIVA.

NORMATIVA
1

Altres àrees o matèries en una llengua estrangera [ESO]:

...els centres podran impartir continguts 
de matèries no lingüístiques 
en una llengua estrangera.

Proposa orientacions de sentit comú.

Identifiqueu els bàsics
de la NORMATIVA.

NORMATIVA
1

L’enfocament comunicatiu de l’ensenyament-aprenentatge 
de les llengües.

El desenvolupament d’aquesta competència (comunicativa) 
no ha de ser un afer exclusiu de l’àrea de llengua. Atès que 
la llengua i la comunicació són la base de la captació, 
elaboració i comunicació del coneixement, totes les àrees 
esdevenen també responsables del desenvolupament de 
les capacitats comunicatives de l’alumnat.

Identifiqueu els bàsics
de la NORMATIVA.

NORMATIVA
1

L’objectiu central de l’educació 
és preparar l’alumnat de Catalunya 

perquè sigui capaç de desenvolupar-se 
com a persona i de comunicar-se 
i així pugui afrontar els reptes 
de la societat plural, multilingüe 
i multicultural del segle XXI.

CONTEXT>
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1

Examineu 
el CONTEXT 

del vostre centre.

7
CONTEXT

2 3 4 5 6 7

2 Examineu el CONTEXT 
del vostre centre.

CONTEXT
2

Relació 
amb 

les famílies

Situació 
del 

bilingüisme

Situació 
acadèmica 
de les 3 o 4 
llengües

Projecció
a l’exterior

RECURSOS>

1

Examineu 
els RECURSOS 

del vostre centre.

7
RECURSOS

2 4 5 6 73

3 Examineu els RECURSOS 
del vostre centre.

RECURSOS
3

Recursos 
MATERIALS

Recursos 
HUMANS

Recursos HUMANS

Examineu els RECURSOS 
del vostre centre.

RECURSOS
3

especialista d’anglès

NO especialista d’anglès

professor d’humanitats

professor de ciències

professor d’anglès

continguts en anglès

continguts en anglès

humanitats AICLE

ciències AICLE

humanitats AICLE

ciències AICLE

EI
EP

ESO Visió REALISTA 
però ESPERANÇADA

i amb projecció de FUTUR

Examineu els RECURSOS 
del vostre centre.

RECURSOS
3

OBJECTIUS>

Recursos 
MATERIALS

Recursos 
HUMANS
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1

Proposeu-vos
OBJECTIUS.

7
OBJECTIUS

2 5 6 73 4

4 Proposeu-vos 
OBJECTIUS.

OBJECTIUS
4

el que

CAL FER

el que

PODEU FER

el que

VOLDRÍEU FER

O  B  J  E  C  T  I  U  S

necessitatsnecessitats capacitatscapacitats interessosinteressos

Proposeu-vos 
OBJECTIUS.

OBJECTIUS
4

el que

CAL FER

el que

PODEU FER

O  B  J  E  C  T  I  U  S

[RECURSOS HUMANS]

Proposeu-vos 
OBJECTIUS.

OBJECTIUS
4

el que

CAL FER

el que

VOLDRÍEU FER

O  B  J  E  C  T  I  U  S

[RECURSOS MATERIALS]

Proposeu-vos 
OBJECTIUS.

OBJECTIUS
4

el que

PODEU FER

el que

VOLDRÍEU FER

O  B  J  E  C  T  I  U  S

[CONTEXT]

INICIATIVES>

E

L  Í  N  I  A

1

“l’Errònia”

2 3 4 5
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NO CREURE-HIINCRÈDULITAT
e1

Emprendre 
actuacions 

pel seguiment 
de normes 
suposades, 
que potser 

no existeixen.

Fer 
“experiments”
amb la idea 
que siguin 
reversibles.

Limitar 
les iniciatives 
a un nivell, 
un curs, 
una àrea, 

una persona... 
sense intenció
de continuïtat.

PROFESSORS KAMIKAZESKAMIKAZE
e2

Enviar un professor 
a formar-se en un curs 
perquè torni a l’escola 
i s’ocupi en solitari 

d’impulsar el projecte.

Fer servir 
un professor
per a formar

els seus companys.

CONFUSIÓ METODOLÒGICACONFUSIÓ
e3

Aplicar 
cegament 

una estratègia 
educativa 

de forma única 
i fonamentalista.

Pensar 
que AICLE 
consisteix 
només 

en traduir.

Creure que 
començar 
l’anglès 

molt aviat 
garanteix 
resultats.

ACTUAR D’ESQUENESESQUENES
e4

Prescindir 
de la col.laboració
del Dep. d’Anglès.

Ignorar 
les famílies.

Creure que és 
una “moda”

i que 
“ja passarà”, 
i per tant 

no cal fer-hi res.

ORGANITZACIÓ EQUIVOCADAEQUIVOCACIÓ
e5

Comptar 
amb l’educació
multilingüe 

només 
com una font 
d’ingressos.

Incorporar 
iniciatives 
multilingües 
com a efecte 
propagandístic.

Acumular 
les iniciatives 
multilingües 
als altres 
programes 
de l’escola, 

sense prioritzar 
ni invertir.

1

Plantegeu
INICIATIVES.

7
INICIATIVES

2 6 73 4 5

5



10

Plantegeu INICIATIVESINICIATIVES
5

En funció 
de context 
i recursos, 

i en resposta 
a objectius

Amb la participació
de direcció,
professors,
famílies

En contacte
amb altres
experiències

Amb una
planificació

a anys
vista

en relació 
amb l’ORGANITZACIÓ

INICIATIVES 
MULTILINGÜES

Una matèria, en vertical, 
al llarg de tot un nivell.

Rotació de matèries
per trimestres, cicles o anys.

Repartiment de continguts
entre les tres llengües + rotació.

Una matèria variable
en anglès per cada curs.

Un projecte de “síntesi”
per trimestre (o per curs).

Certificació del nivell dels alumnes
amb proves externes (p. ex. exàmens de Cambridge ESOL).

en relació 
amb l’ORGANITZACIÓ

INICIATIVES 
MULTILINGÜES

Constituir una “cèl.lula Europa”.

Treballar temes extracurriculars.

Treballar en anglès només temes nous.

Invertir en materials, especialment autèntics.

Promoure la participació en concursos.

Sol.licitar ajuts i subvencions.

en relació 
amb el PROFESSORAT

INICIATIVES 
MULTILINGÜES

Establir criteris en la contractació
(només professors nous que dominin una llengua estrangera).

Incentius econòmics per als professors
en funció de les iniciatives dutes a terme.

Programa de formació dels professors
(en metodologia AICLE, en didàctica de les llengües, en anglès).

Establir criteris per a facilitar a les aules
la situació “un professor, una llengua”.

Introducció a les aules
de l’especialista en la matèria + professor d’anglès.

en relació 
amb ACTUACIONS PUNTUALS/TRANSVERSALS

INICIATIVES 
MULTILINGÜES

Una secció del butlletí/revista del centre en anglès,
a càrrec d’un curs o nivell de manera rotatòria.

Una publicació que reculli redaccions, poemes, passatemps... 
producció escrita dels alumnes en anglès.

Les pel.lícules de tutories o de qualsevol matèria,
en versió original.

Una de les actuacions teatrals programades
per al cicle/nivell/centre, en anglès.

Els textos de suport o documentació de les matèries 
(socials, literatura, filosofia...) en original en anglès, en v.o. 

(amb ajut, si cal, de traducció/sinopsi en paral.lel, o glossari).

en relació 
amb ACTUACIONS PUNTUALS/TRANSVERSALS

INICIATIVES 
MULTILINGÜES

Treballar a les classes d’anglès
vocabulari de les matèries.

Un dels treballs en grup (exposició oral, mural, 
presentació informàtica...) de les matèries, en anglès.

Incloure l’anglès en els espais del centre
(rotulació en anglès, dates a la pissarra...).

Un racó d’anglès (contes, revistes, llibres, música, pel.lícules...)
a la biblioteca de l’aula i/o del centre.

Un dels contes del racó de contes, en anglès.
O un racó específic de contes en anglès.

Programari de les aules d’informàtica en anglès.
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en relació 
amb ACTUACIONS PUNTUALS/TRANSVERSALS

INICIATIVES 
MULTILINGÜES

Una de les cançons del programa
previst a música, en anglès.

Projectes “fora de l’aula”, com setmanes solidàries,
fires de matemàtiques o ciències,... en anglès.

Convertir els viatges de fi de curs
en “cultural weeks”.

Intercanvis escolars amb centres d’altres països
(especialment si l’estada és en famílies).

Projectes telemàtics
(p. ex. “Our World”, de la FECC).

PROJECTE>

1

Escriviu
el PROJECTE
LINGÜÍSTIC.

7
PROJECTE

2 73 4 5 6

6

Escriviu 
el PROJECTE LINGÜÍSTIC

PROJECTE
6

Tots els centres han d’elaborar, com a part 
del projecte educatiu, un projecte lingüístic propi, 
en què adaptaran aquests principis generals 
i la normativa a la realitat sociolingüística 
de l’entorn i al mateix temps hi garantiran 
la continuïtat i la coherència de l’ensenyament 
de les llengües estrangeres iniciades a primària. Estratègies

generals

Estratègies
d’ampliació

Projectes
i programes
plurilingües

APLICATIUPROJECTE
6

Desplegament currículum

Metodologia

Materials didàctics

Recursos tecnològics

L’ús de la LE a l’aula

Avançament anglès

AICLE

Escriviu 
el PROJECTE LINGÜÍSTIC

PROJECTE
6

posar sobre el paper

CONTEXT

RECURSOS

OBJECTIUS

INICIATIVES

NORMATIVA

ADMINISTRACIÓ>!

o cos
es 

que c
al fer

per a
 impulsa

r

un pr
oject

e

multili
ngüe
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E
l 
ll
e
ó
 d
e
 N
e
m
e
a

E
l 
ll
e
ó
 d
e
 N
e
m
e
a Aprofitar lAprofitar l’’esforesforçç

dd’’implantar implantar 
iniciatives multilinginiciatives multilingüües es 
per a innovar i renovar.per a innovar i renovar.

L
’h
id
ra
 d
e
 L
e
rn
a

L
’h
id
ra
 d
e
 L
e
rn
a

Treballar en equip,Treballar en equip,
amb tot el claustre,amb tot el claustre,
i de forma creativa.i de forma creativa.

E
l 
s
e
n
g
la
r 

d
’E
ri
m
a
n
te
a

E
l 
s
e
n
g
la
r 

d
’E
ri
m
a
n
te
a

Planificar Planificar 
les iniciatives les iniciatives 
multilingmultilingüües, es, 
i manteniri mantenir--les les 
amb constamb constàància.ncia.
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E
ls
 e
s
ta
b
le
s
 

d
’A
u
g
ie
s

E
ls
 e
s
ta
b
le
s
 

d
’A
u
g
ie
s

Multiplicar Multiplicar 
les iniciatives les iniciatives 
i integrari integrar--les les 

en una estraten una estratèègia global gia global 
que impliqui que impliqui 
a tota la tota l’’escola. escola. 

E
ls
 o
c
e
ll
s
 

d
’E
s
ti
n
fà
li
a

E
ls
 o
c
e
ll
s
 

d
’E
s
ti
n
fà
li
a

Prioritzar Prioritzar 
els projectes multilingels projectes multilingüües es 

(si de debò es creu (si de debò es creu 
que valen la pena), que valen la pena), 

per evitar per evitar 
ll’’acumulaciacumulacióó de projectes de projectes 

i programes. i programes. 

L
a
 c
è
rv
o
la
 

d
’A
rt
e
m
is
a

L
a
 c
è
rv
o
la
 

d
’A
rt
e
m
is
a

LL’’anglanglèès necessita amics, s necessita amics, 
i no puristes. i no puristes. 

Per això Per això 
cal comptar cal comptar 

amb lamb l’’experiexperièència ncia 
i la capacitat i la capacitat 

del departament ddel departament d’’AnglAnglèès. s. 
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E
l 
b
ra
u
 d
e
 M
in
o
s

E
l 
b
ra
u
 d
e
 M
in
o
s Informar les famInformar les famíílies lies 

de manera completa, de manera completa, 
diversa, realista diversa, realista 
i engrescadora, i engrescadora, 

i comptar amb elles. i comptar amb elles. 

L
e
s
 e
u
g
u
e
s
 

d
e
 D
iò
m
e
d
e
s

L
e
s
 e
u
g
u
e
s
 

d
e
 D
iò
m
e
d
e
s

Avaluar Avaluar 
les iniciatives amb rigor les iniciatives amb rigor 

i esperit positiu, i esperit positiu, 
i aplicar les millores i aplicar les millores 

corresponents corresponents 
amb desig de superaciamb desig de superacióó. . 
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E
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in
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d
’H
ip
ò
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ta

E
l 
c
in
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ró

d
’H
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ò
li
ta

Comptar Comptar 
amb la col.laboraciamb la col.laboracióó
de tot el claustre, de tot el claustre, 
tambtambéé dd’’aquells aquells 

que no impartiran classe que no impartiran classe 
en anglen anglèès, s, 

però que tenen però que tenen 
molt a aportar. molt a aportar. 

E
ls
 b
o
u
s
 d
e
 G
e
ri
ò

E
ls
 b
o
u
s
 d
e
 G
e
ri
ò Donar prioritat Donar prioritat 

al contingut del missatge al contingut del missatge 
per tal dper tal d’’afavorir afavorir 

el carel carààcter comunicatiu cter comunicatiu 
de la llengua. de la llengua. 



16

E
l 
ja
rd
í

d
e
 l
e
s
 H
e
s
p
è
ri
d
e
s

E
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í

d
e
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e
s
 H
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s
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ri
d
e
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Utilitzar Utilitzar 
tots els recursos tots els recursos 
al nostre abast al nostre abast 
(i posar a l(i posar a l’’abast abast 

els que no ho estiguin) els que no ho estiguin) 
per a millorar per a millorar 

ll’’ensenyamentensenyament--aprenentatge.aprenentatge.

L
a
 c
a
p
tu
ra
 

d
e
 C
e
rb
e
r

L
a
 c
a
p
tu
ra
 

d
e
 C
e
rb
e
r
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Saber tractar Saber tractar 
amb  lamb  l’’AdministraciAdministracióó, , 

aprofitantaprofitant--ne els recursos ne els recursos 
i oportunitats, i oportunitats, 
i coneixent i coneixent 

la normativa adequada. la normativa adequada. 1

Presenteu-lo
a l’ADMINISTRACIÓ.

7
ADMINISTRACIÓ

2 3 4 5 6 7

7

Presenteu-lo
a l’ADMINISTRACIÓ

ADMINISTRACIÓ
7

El projecte lingüístic propi de cada centre 
l’ha d’autoritzar el Departament d’Educació.

Aquesta autorització l’ha de dur a terme 
l’inspector o inspectora del centre (...)

El projecte lingüístic s’haurà de definir 
per al conjunt de l’etapa i haurà d’estar formulat 
i autoritzat abans del 30 d’abril de 2008.

Presenteu-lo
a l’ADMINISTRACIÓ

ADMINISTRACIÓ
7

El projecte lingüístic propi de cada centre 
l’ha d’autoritzar el Departament d’Educació.

Aquesta autorització l’ha de dur a terme 
l’inspector o inspectora del centre (...)

El projecte lingüístic s’haurà de definir 
per al conjunt de l’etapa i haurà d’estar formulat 
i autoritzat abans del 30 de JUNY de 2008.

RECUR
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C
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CURSOS
D’ANGLÈS

PER A
PROFESSORS

METODOLOGIA
AICLE

CERTIFICACIÓ
DEL NIVELL
D’ANGLÈS

JORNADES
MULTILINGÜES

PROJECTES
TELEMÀTICS

LA
MULTILINWEB
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RECUR
SOS P

ER A L
’ESCO

LA MU
LTILN

GÜE

T-ADM
I

RECURSOS

AJUTS PROGRAMES CONCURSOS

1
7

2

3

4

5

6

7

Identifiqueu els bàsics de la NORMATIVA.

Examineu el CONTEXT del vostre centre.

Examineu els RECURSOS del vostre centre.

Proposeu-vos OBJECTIUS.

Plantegeu INICIATIVES.

Escriviu el PROJECTE LINGÜÍSTIC.

Presenteu-lo a l’ADMINISTRACIÓ.

7

L  Í  N  I  A

“l a   P r o L i”

Anna Ramis
aramis@escolacristiana.org

Juanjo Fernández
jfernandez@escolacristiana.org

www.escolacristiana.org

www.escolacristiana.org/multilinweb


