
Coordina la programació de les àrees 
lingüístiques (L1-L2)

Incorpora el TILC i l’AICLE (CLIL-EMILE) a les 
àrees no lingüístiques.

Gèneres textuals afins a l'àrea 

Treballa amb projectes 
interdisciplinaris

*Concepte  holístic que se sustenta en 3 principis:
Connectar-Integrar- Equilibrar

Paradigma en la complexitat.
Promou l’educació d’un ésser humà integral en la qual 
la comunicació hi té un paper essencial

Usa un model 
didàctic  

competencial

Parteix d’un 
enfocament 
comunicatiu

Organitza els equips 
docents per treballar 
de manera integrada 

la llengua

Promou un 
aprenentatge 
autoregulat:
Objectius i 
indicadors 
compartits

Promou la 
motivació i la 

creativitat

•Parteix del text com a 
unitat bàsica de treball
•Tipologies i gèneres 
textuals
•Reflexió metalingüística
•Producció amb intenció 
comunicativa

Relaciona i connecta en 
un contínuum les 

diferents habilitats de 
llenguatge  

Promou la relació de 
l’estudiant amb ell mateix i 

amb el seu entorn  per 
desenvolupar habilitats 

comunicatives

Fomenta la competència 
plurilingüe

Promou l’adquisició de  
nous conceptes que 

ampliïn la representació 
del món

1 2 3

Promou un 
aprenentatge 

reflexiu orientat a 
l’acció

El centre educatiu ha de 
partir d’un enfocament 

holístic*, competencial i 
comunicatiu de 

l’aprenentatge de la 
llengua

Usa metodologies 
competencials: 

projectes 
lingüístics, S.D.

Marc pedagògic
Com en una infusió, el te (la
llengua) no es pot distingir de
l’aigua (temàtica disciplinar) amb
la qual es mescla.

La llengua s’aprèn amb l’ús, en
contextos significatius, a través de
tasques i material autèntic; per això, les
àrees no lingüístiques constitueixen
contextos òptims per al seu
aprenentatge més enllà de les classes de
llengua.

El patró temàtic i el patró lingüístic
s’aprenen al mateix moment (Lemke
1993).

El domini del llenguatge i dels patrons
lingüístics de l’àrea esdevenen condició
indispensable per dominar-la.

Objectiu
La competència comunicativa i lingüística ha d’ajudar l’alumnat a desenvolupar 
el projecte de vida personal, acadèmic i professional

INFUSIONEM LA LLENGUA 
A LES ÀREES 

Àmbit lingüístic


