
 

 

PROJECTE   GEP 

 
El Grup d'Experimentació per al Plurilingüisme (GEP) es posa en marxa per assolir els 

objectius d'Europa 2020 vers la competitivitat europea, els principis 

d'internacionalització i d'èxit escolar de l'acord de govern,  i s'alinea amb els 

compromisos de qualitat del Marc per al plurilingüisme del sistema educatiu a 

Catalunya. 

Aquest és un projecte d’innovació de dos anys d’implantació i el nostre centre ha estat 

seleccionat per començar el curs 2016-2017. 

 

Reflexió en els centres escolars 

El coneixement i l’ús de diferents llengües ha esdevingut una necessitat fonamental i un 

dret per als ciutadans d’una societat global com la nostra. El coneixement d’una o més 

llengües estrangeres, a més de les oficials i/o pròpies de l’individu, garanteix l’adquisició 

dels processos d’aprenentatge i la millora contínua de l’aprenent. 

L’ús de diferents llengües per a accedir al coneixement és una pràctica que l’individu ha 

de desenvolupar des de l'edat escolar per tal d’establir les bases que li permetran 

aprendre qualsevol llengua de forma eficient. Així doncs, es recomana que a les aules, 

els continguts de les diferents àrees es treballin mitjançant la utilització d’una tipologia 

de textos variada, emprant fonts i recursos diferents i sense limitació en l’ús de les 

llengües.  

Els centres escolars treballen en la reflexió i l'acció per tal d'establir el paper de 

les llengües en la comunitat educativa: 

- Els usos lingüístics de la llengua catalana en el centre, i el paper de les altres llengües 

oficials 

- El desplegament d'accions docents per a l'aprenentatge de les llengües estrangeres 

curriculars 

- Les accions de context per a incorporar a la comunitat educativa l'aprenentatge de les 

llengües no curriculars que són pròpies de l'alumnat i de les seves famílies. 
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http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
http://www.govern.cat/pres_gov/AppJava/govern/govern/consell-executiu/acords-govern/notapremsa-209708.html?mode=static


 

Principis del Marc per al Plurilingüisme 

 

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada en un 

sistema educatiu que garanteix el domini equivalent de les dues llengües oficials en 

acabar l'ensenyament obligatori. El nou Marc plurilingüe consolida el català com a 

llengua vehicular de referència de l’aprenentatge i com a dinamitzadora del 

tractament integrat de les llengües. 

- El coneixement i l’ús de diferents llengües són imprescindibles per a interactuar en un 

context lingüístic i cultural complex, i el Marc plurilingüe proporcionarà els instruments 

per garantir les oportunitats de comunicació i d’aprenentatge al llarg de la vida i la 

capacitació i la formació professional. 

 

El Marc per al plurilingüisme integra: 

 

o El domini de la llengua catalana. 

o El domini de la llengua castellana. 

o El domini de l’anglès. 

o El coneixement d'altres llengües estrangeres. 

 

Els nivells de competència en llengües estrangeres que hauran de ser assolits a l’ESO  

d’acord amb el Marc Europeu de Referència per a les Llengües l’any 2018 són: 

 

 

 

 



Objectius 

 

- Que l’alumnat sigui competent en llengua catalana i en llengua castellana. 

- Garantir l'aprenentatge d’una llengua estrangera (prioritàriament l’anglès) a l’ensenyament 

obligatori. 

- Aconseguir que al final de l’ESO el percentatge d’alumnes que assoleixen el nivell B1 sigui 

superior al 50% en la primera llengua estrangera. 

- Que un 75% tingui l’opció de conèixer una altra llengua en finalitzar l’Educació Secundària 

Obligatòria. 

 

El grup GEP de l’Institut Gabriel Ferrater i Soler 

 

El grup GEP (Grup Experimental per al Plurilingüisme) encarregat de dur a terme aquest 

projecte (formació externa, disseny de materials i aplicació a l’aula) dins la nostra escola està 

format per: 

 

 Gisela Alcón Vidal (Coordinadora del GEP i prof. d’Anglès i Alemany a l’ESO i BAT) 

 Rosalia Anglada Guajardo (prof. de Visual i Plàstica) 

 Marisol Arbués Castán (prof. de Francès i cap de dept. de Francès) 

 Joan-Ramon Corts Salvat (prof. de C. Socials) 

 Humbert Ferré Cervera (Director) 

 Màrius Gómez Mestres (prof. de Tecnologia) 

 Albert González Ferreres (prof. de Tecnologia) 

 Rosa Llop Simón (prof. de C. Naturals) 

 Francesca Pellicé Salvat (prof. de Matemàtiques) 

 Laura Rodríguez  (Professora de Música) 

 Santi Romero Gas (Professor de Matemàtiques) 

 

En què consisteix? 

 

El projecte consisteix en l’ús de les llengües estrangeres en àmbits no només  lingüístics, per 

tant, es fomentarà l’ús de l’anglès i/o francès en activitats i continguts de diferents 

assignatures . 

 



 

ESQUEMA DEL GEP A L’INSTITUT (en funcionament des de setembre de 2016) 

 

NIVELL IDIOMA ÀMBIT ACCIÓ RESPONSABLE 

1r ESO Anglès i 

Francès  

C. Naturals Pràctiques de laboratori  Rosa Llop 

Anglès  Música Una part de la matèria, un 

bloc concret 

Laura Rodríguez 

2n ESO Anglès  Matemàtiques Una part de la matèria, un 

bloc concret 

Francesca Pellicé 

Santi Romero 

Francès C. Naturals Treball de Camp: matèria 

optativa  

Rosa Llop 

3r ESO 

 

Anglès Tecnologia Tutorials sobre la matèria 

 

Albert González 

Francès  C. Socials Una part de la matèria 

 

Joan-Ramon Corts 

Anglès  Visual i plàstica Drawing stories: matèria 

optativa 

Rosalia Anglada 

4t ESO Anglès  Informàtica Ús de recursos en anglès Albert González 

Màrius Gómez 

 

 

Coordinació amb el Departament de Llengües Estrangeres 

Totes les activitats en llengua estrangera es coordinen amb la professora referent d’anglès 

i/o francès per tal de fer-ne el seguiment i el reforç  oportú. 

Hi ha altres activitats transversals  en llengua estrangera.   

 

Recursos 

El Pla d'Experimentació per al Plurilingüisme compte amb recursos específics per a les 

activitats temàtiques a l'aula: 

-  Prioritat per a disposar d'auxiliars de conversa en el segon any. 

-  Accés a eLibrary USA per a la gestió de continguts educatius. 

- Accions temàtiques de formació adreçades als docents participants.  

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/plurilinguisme/programes/pluri/auxiliars_conversa/
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0076/b35689b6-322e-44c8-810e-b90b1b6e6b43/accions_gratuites_2014_2015.pdf

