ESCOLA

MULTILINGÜE
Pla de Consolidació de les Llengües
Estrangeres (2018-2020)

OBJECTIUS
Des del 2007, el nostre centre s’ha caracteritzat per l’impuls de les llengües
estrangeres. Aquesta aposta de servei ha incrementat les nostres qualitats i
millores permanents que va fer que al 2011 obtinguéssim el CEM, certificat que
acredita que som escola multilingüe i que aquest 2018, el tornem a renovar per
quarta vegada consecutiva.

El projecte multilingüe compta
amb propostes pedagògiques
adaptades a cada nivell educatiu
i amb l’objectiu de fer dels
idiomes una eina útil, fent-la
servir en diverses situacions
comunicatives a l’aula i en la
vida real (Skills for life) i amb
tots els recursos tecnològics que
tenim al nostre abast.

COM HO FEM?
El centre ha rebut el reconeixement
com a centre Erasmus per la nostre
trajectòria en la darrera dècada en
la qual hem estat becats amb cinc
projectes Erasmus. (KA1 i KA2).

Erasmus
projects
Comenius

Erasmus+ KA1

Erasmus+ KA2

Centre Comenius des
del 2009

2017/2019

2014/2016

Un enfocament cap
a metodologies
alternatives mitjançant
les noves tecnologies

Music in, stress out
2016/2018
Say no to NEET
2018/2020
Math around us

Aprenentatge formal (acadèmic)
La consolidació de la metodologia AICLE/CLIL Aprenentatges integrats i
continguts lingüístics en llengua estrangera, des de Pscicomotricitat a Infantil,
passant per Arts and Crafts, PE de forma progressiva, Music and Science a
Primària i a Secundària.
Science Bits, projecte educatiu per a l’ensenyament de les ciències a l’ESO es
presenta com una de les iniciatives més remarcables en l’àmbit de la tecnologia
educativa, pel fet de promoure un model d’ensenyament-aprenentatge per
al segle XXI, fonamentat en la recerca neurocientífica sobre com aprenen les
persones i enfocat en el desenvolupament de les competències bàsiques.
Llengua Anglesa a EI, EP i ESO amb grups reduïts i el nostre centre amplia
aquesta oferta afegint un Programa d’auxiliar de conversa. L’objectiu d’aquesta
activitat és que l’alumne pugui millorar la seva expressió oral permetent que
puguin assolir els nivells B1-B2 en acabar l’ESO per possibilitar-los l’accés a
Cambridge English Tests.
Els alumnes de primària realitzen activitats i estratègies orals amb l’auxiliar. de
conversa. A Science a l’ESO també reben aquest suport durant el curs.
Llengua Francesa des de 1r d’ESO i presentar als alumnes al DELF, Diplôme
d’Études de Langue Française.
Diploma DUAL INTERNACIONAL (USA) programa de 4 anys des de 3r ESO fins a
2n de Batxillerat.

Aprenentatge informal i tranversal
(programes internacionals)
• Projecte Europeus becats: Erasmus+KA2 i Erasmus+ KA1.
• Intercanvi a Polònia a 3r d’ESO.
• Intercanvi a Estats Units a 4t d’ESO.
• Estades a l’estranger 6è EP i 2n d’ESO a Anglaterra.
• Concursos interescolars:
The Fonix organitzat
pel Departament
d’Ensenyament.
• Teatre en anglès.
• English Day.
• Oferta d’activitats
extraescolars de: llengua
xinesa, alemanya, anglesa
i francesa.

PER QUÈ Cambridge English
Tests a les escoles i al Sant Lluís?

“El nostre objectiu, és el d’oferir als nostre
alumnes el millor començament pel que
fa a l’anglès i aconseguir formar alumnes
competents dins d’un món globalitzat en la
llengua anglesa ”.

“Més aviat o més tard, els alumnes hauran
d’enfrontar-se als reptes d’un examen.
Preparar els nens i nenes, nois i noies
des de ben aviat, progressivament i en
una ambient familiar, com pot ser la seva
escola, els facilita l’èxit futur, en termes de
confiança i motivació”.

PER QUÈ Concursos interescolars?
The Fonix
El concurs és una iniciativa que pretén complementar els plans de millora de la
llengua anglesa als centres educatius de Catalunya i s’organitza amb la finalitat
d’estimular i motivar l’aprenentatge d’aquest idioma, atesa la seva importància a la
societat actual en un entorn competencial.

PER QUÈ Intercanvis i Estades?
Per posar en pràctica tot allò après a l’aula. Per desenvolupar tant competències
lingüístiques com d’aprendre a aprendre, digitals, d’autonomia, social i ciutadana.

PER QUÈ Erasmus+?

This project is funded by the European Union.

Erasmus+ és un programa únic que tracta d’impulsar les perspectives laborals i
de desenvolupament personal dels nostres alumnes ajudant a la seva educació i
formació, proporcionant un ensenyament d’aprenentatges necessaris com a eina
competencial. És un programa que ofereix reconeixement internacional i que posa
en contacte a tota la ciutadania europea.

This project is funded by the European Union.

