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LLEIDA

El curs 2017-2018 el Departament d'Ensenyament inicia el programa d’innovació 
pedagògica Generació Plurilingüe (GEP). La finalitat d’aquest programa és millorar la 
competència en llengües estrangeres de l’alumnat, afavorint el seu creixement acadè-
mic i posterior inserció laboral, i capacitant-lo per interactuar amb el món en diverses 
llengües i de manera crítica. 

Les accions del programa GEP s’orienten, d’una banda, a incrementar el temps d’ex-
posició de l’alumnat a les llengües estrangeres curriculars i, d’una altra, a acompanyar 
els centres educatius en el procés de desplegament i consolidació d’un projecte 
lingüístic plurilingüe propi.

La durada del programa és de tres cursos escolars. Durant aquest temps, docents 
dels centres participants amb una acreditació suficient de coneixements de llengua 
estrangera reben formació sobre enfocaments CLIL i ÉMILE (aprenentatge integrat de 
contingut i llengua estrangera en anglès i francès, respectivament). Els equips direc-
tius, al seu torn, reben orientacions per a la implementació del programa en el centre, 
el disseny d’un pla d’acció i l’elaboració d’una memòria final.

El curs 2019-20 l’escola entra en el programa i s’inicia la formació de l’equip impulsor i 
l’elaboració del pla d’acció. El curs 2019-20, els 4 membres del grup impulsor han 
rebut la formació GEP 1 i han estat treballant en la planificació estratègica, a més a 
més d’implementar a l’aula diferents accions de la formació i recollir-ne evidències. 
En els propers dos cursos seguirem amb la implementació del  programa.

A continuació estan especificats els objectius del programa:
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ALUMNAT

OBJECTIUS DEL PROGRAMA

PROFESSORAT

EQUIP 
DIRECTIU

Millorar la capacitat de comunicar-se en llengua estrangera

Desenvolupar competències segle XXI (bàsiques, pensament, 
personals)

Adquirir estratègies per a un aprenentatge autònom, interdisci-
plinar i global.

Utilitzar la tecnologia per aprendre llengües i construir coneixe-
ment.

Impartir continguts en llengua estrangera (AICLE) 

Dissenyar projectes (PBL amb base tecnològica i orientació 
social) 

Treballar en equip (tandem teaching) 

Millorar la competència en llengua estrangera.

Oferir, de manera progressiva, matèries no lingüístiques en 
llengua estrangera.

Facilitar la cooperació docent, especialment entre el professorat 
de matèria i l’especialista de llengua estrangera.

Intercanviar experiències i bones pràctiques amb altres centres.

Afavorir la implicació de la comunitat educativa en el projecte 
lingüístic plurilingüe del centre.

Podeu conèixer més sobre el programa en el següent enllaç.

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/plurilinguisme/programes/institucionals/gep/

