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PROJECTE GEP 

IMPULS DEL PLURILINGÜISME A L’INSTITUT MANOLO 
HUGUÉ - IMPLEMENTACIÓ 2016-2018 

Benvolgudes famílies, 

Us informem que enguany el nostre institut ha estat acceptat per a 
participar en el Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme. Aquest grup 
s’emmarca dins de les estratègies del Departament d’Ensenyament per a 
potenciar el plurilingüisme dels nois i noies del nostre país. 

Durant el curs 2016-2017 l’institut Manolo Hugué ens hem acollit als 
objectius fixats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
en matèria de plurilingüisme i els hem recollit en el nostre projecte de Direcció. 
Aquests objectius queden reflectits en els següents punts: 

• Reforçar l’aprenentatge de les llengües estrangeres i millora dels 
resultats en llengua anglesa i francesa a l’ESO. 

D’acord amb els indicadors de resultats dels centres que ja estan duent a 
terme aquests tipus d’experiències, el plurilingüisme fa que l'alumnat millori 
en la resta de matèries lingüístiques (català i castellà, i en el nostre institut 
també italià o alemany) ja que en el procés d'aprenentatge d'una llengua 
estrangera, l’estudiant aprofita tant els coneixements com les estratègies 
d'aprenentatge per a l'adquisició de nous coneixements.  

• l’aplicació de la metodologia AICLE/CLIL/EMILE a l’aula: ensenyament 
d'una matèria integrat a una llengua estrangera. 

• la implementació d’accions encaminades a atendre la diversitat de 
l’alumnat (agrupacions de nivells en llengua estrangera, principalment en 
anglès i francès) 

• la consolidació d’un equip de professorat format i acreditat per a impartir 
continguts curriculars d’altres matèries en llengua anglesa. 

• la millora de la projecció externa del centre. 
• l’acolliment de professors i professores d’auxiliars de conversa com un 

valor afegit a l’aprenentatge de les llengües i a la interculturalitat. 

 



 

 

Aquest projecte començarem a aplicar-lo de manera experimental, a partir del 
20 de febrer del 2017. A cada matèria s’han programat 6 sessions d’una hora, 
dins l’horari habitual dels alumnes i es faran periòdicament al llarg del segon 
quadrimestre. 

GRUP IMPULSOR: PROFESSORAT QUE PARTICIPA EN EL PROJECTE  

o Jaume Balart. TECNOLOGIES. 1r ESO . Anglès 
o Esther Farrero. EDUCACIÓ FÍSICA. 1r d’ESO. Anglès 
o Eva García. MATEMÀTIQUES. 1r ESO. Anglès 
o Pau Pérez. CIÈNCIES SOCIALS. 2n d’ESO. Francès 
o Anna Sabaté. MATEMÀTIQUES 3r d’ESO. Anglès 
o Manel Muñoz. MATEMÀTIQUES 3r d’ESO. Anglès 
o Guillem Herrero.  MATEMÀTIQUES 1r d’ESO. Anglès 
o Carme Valldeperez. MATEMÀTIQUES 3r d’ESO.  Anglès 

• Referents Llengües Estrangeres: Nina Sánchez ( professora de 
llengua francesa), Cristina Fernández (professora de llengua anglesa) 

• Auxiliars de Conversa: Enguany, i dins del marc del Programa 
d’Auxiliars de Conversa, es sol·licitaran auxiliars de conversa en llengua 
anglesa i llengua francesa. Aspecte pendent de gestionar. 

 

Atentament, 

 

 

 

Jaume Balart Clapés 

Director de l’institut Manolo Hugué 

 

 

Caldes de Montbui, 13 de febrer del 2017. 
 


