REFORÇ DE LLENGUA ESTRANGERA

En aquest document, elaborat per l’Institut Escola Lloret de Mar, es presenten
algunes opcions d’estudiar llengües estrangeres fora de les assignades com a
curriculars per part del centre.
L’Institut Escola ofereix vàries i diverses activitats d’ensenyament encaminades
a la millora de la competència lingüística de l’alumnat del propi centre, com
puguin ser:
•
•

•

•

•
•
•
•

Films&Games com a optativa de centre de 1r a 3r d’ESO.
Alemany com a optativa de centre de 1r a 4t d’ESO. A més, després de
la signatura del conveni de col·laboració amb l’Institut Goethe, es pot
acreditar després de superar la prova oficial, el nivell B1 o B2 en llengua
alemanya.
Desdoblament de l’anglès. La major part de les hores d’aquesta matèria
es fa amb el grup partit; reduint-se la ràtio d’alumnes per aula
s’optimitza la qualitat de l’ensenyament i l’adquisició de les habilitats en
llengua estrangera.
Convocatòries Erasmus+. El centre educatiu participa anualment en
programes d’intercanvi subvencionats per la Unió Europea per tal
d’integrar en el currículum de l’alumnat estades a l’estranger que permeti
la millora de la comunicació en llengua estrangera i la seva
internacionalització
CLIL. Es programen activitats en anglès en matèries no lingüístiques,
principalment, a les àrees de ciències, matemàtiques i visual i plàstica,
tant en anglès com en alemany, des de 5è de primària fins a 4t d’ESO.
Projecte GEP. Amb aquest projecte de centre, s’impliquen a més
assignatures en la metodologia CLIL, i es fa extensiva la formació rebuda
a la resta de claustre i en l’organització de centre.
Activitats eTwinning. Es plantegen des de diferents àrees, principalment
a Films&Games, treballs cooperatius amb centres internacionals utlitzantse l’anglès com a llengua vehicular.
Halloween. Es plantegen algunes jornades de centre d’un dia lectiu de
durada en què s’emfatitza l’ús de l’anglès.

Malgrat això, entenem que l’exposició a la llengua estrangera pot ser treballada
més exhaustivament, ja sigui com a extraescolar o com a viatges i estades a
l’estranger. Per afavorir el grau d’immersió de l’alumnat, es presenten un seguit
de possibilitats, algunes d’elles privades, amb les quals, l’Institut Escola, no hi
té cap relació ni econòmica ni d’altra mena. Sovint però, rebem informació a
través del correu del centre i, amb aquest document, facilitarem la difusió
d’aquesta informació als estudiants interessats.
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CAMPAMENTS o ESTADES D’ESTIU
a) Punt de partida. http://www.puntdepartida.cat/
Immersió a l’estiu a Canadà i als EUA.
Entre 2 i 12 setmanes.
De 12 anys fins a 17 anys.
Llengua anglesa.
Contacte: 872 21 49 12 / 685 723 863 / info@puntdepartida.cat

b) Colegios Viajeros. http://www.colegiosviajeros.es/
Immersió i activitats, també a l’estiu, a les Illes Britàniques.
Entre 1 i 10 setmanes.
Totes les edats.
Llengua anglesa.
Contacte: 932 521 270 / info@colegiosviajeros.com

c) New Link. http://www.newlink.es/
Immersió i activitats, durant tot l’any i també al juliol a països de parla anglesa.
De manera individual o amb grup d’estudiants, amb possiblitat d’allotjament en
famílies locals.
Llengua anglesa.
A partir dels 12 anys.
Contacte: marketing@newlink.es

d) ESL Idiomas http://esl-idiomas.es
Cursos en anglès a l’estranger.
Durant tot l’any.
A partir dels 15 anys d’edat.
Contacte: 93 343 78 44 / newsletter@eslcompany.com
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ESTADES DE CURTA DURADA A L’ESTRANGER PER A GRUPS
D’ALUMNES AMB PROFESSORAT DEL CENTRE EDUCATIU

a) British American Institut http://www.baimataro.com/
Miniestades de 5 a 7 dies a les Illes Britàniques
Cal professorat acompanyant voluntari, mínim 15 alumnes (400-500€)
Allotjament en famílies locals.
Contacte: 937 904 989 / bai@baimataro.com

b) Where&what.
Programes d’estudi a l’estranger (Regne Unit i Irlanda)
Miniestades en règim d’allotjament en família.
Entre 5 i 7 dies, mínim de 15 estudiants (300-450€)
Cal professorat acompanyant voluntari.
Contacte: 93 414 22 38 / cristinabarnat@where-what.com / info@wherewhat.com
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ESCOLES o ACADÈMIES D’IDIOMES
a) Escola Oficial d’Idiomes (EOI). http://www.eoiblanes.cat/
A Blanes, Girona, Sant Feliu, Figueres...
Anglès, Rus, Xinès, etc.
Tots els nivells i totes les edats.
Cursos d’hivern
Cursos intensius a l’estiu
Certificats oficials.
Consulteu períodes de matriculació

b) Altres ofertes privades. Consultar/cercar a google
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ALTRES POSSIBILITATS
a) Grups d’intercanvi lingüístic.
Crear a través de les xarxes socials un espai de trobada per dialogar en llengua
estrangera i llengües oficials.
Es tractaria de basar la relació en la filosofia del Banc del Temps.

b) cercar feina a l’estranger.
Treballar a l’estranger i aprendre l’idioma per immersió.
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/treball/treballar_a_l_estranger/

c) webs d’interès

c.1 http://www.openlanguageexchange.com/
Web per aprendre idiomes online amb
videoconversacions.
Des de nivell principiant fins a nivell avançat.

parlants

natius,

mitjançant

c.2
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/educacio_i_formacio/beques_i_ajuts_a
_la_formacio/
Web informativa del Departament d’Educació sobre beques i ajuts per a
realitzar estudis, també lingüístics i d’estades a l’estranger.
c.3
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/educacio_i_formacio/estudiar_a_l_estr
anger/
Web informativa del Departament d’Educació sobre les possibilitats
d’estudiar a l’estranger.
c.4 https://erasmusintern.org/
Web on es fan propostes d’estades a l’estranger, algunes laborals i
remonerades, i d’altres gratuïtes.
Es pot fer la proposta d’interessos d’estada a l’estranger o fer propostes
d’acolliment d’estrangers.
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c.5 http://www.aupairinspain.es/
Web d’intercanvi lingüístic amb estades a l’estranger.
Es pot fer la proposta d’interessos d’estada a l’estranger o fer propostes
d’acolliment d’estrangers.

REFORÇ DE LLENGUA ESTRANGERA
RECOMANACIONS
a) Portfolio

http://www.oapee.es/oapee/inicio/iniciativas/portfolio.html
http://www.coe.int/en/web/portfolio
A part del currículum vitae, des de les administracions europees es recomana
elaborar el currículum lingüístic personal (Portfolio)
b) Per practicar l’anglès

b.1
http://www.gobl-project.eu/
https://www.gamestolearnenglish.com/
Webs de jocs per l’aprenentatge bàsic i lúdic de la llengua anglesa.
b.2
Cada cop que miris sèries, vídeos o pel·lícules, fes-ho en VSO i subtitulades en
llengua estrangera.
b.3
Utilitza el wordreference http://www.wordreference.com/es/ com a diccionari per
conèixer bé la llengua anglesa.
b.4
altres pàgines web d’interès
b.4.1 http://www.bbc.co.uk/learningenglish/
La British Broad Casting ofereix molts recursos de qualitat per aprendre
anglès.

