
 
 
 

 
                                      

El nostre centre fa una aposta decidida per les llengües estrangeres 

 

Francès a partir de 1r d’ESO 

En el context actual en què es valora el coneixement de les llengües i 
amb la finalitat que l’alumnat estigui més ben dotat per conviure en una 

societat plurilingüe, oferim l’aprenentatge d’aquesta segona llengua 

estrangera des del començament de l’ESO i fins al Batxillerat.  

 

Matèria optativa en anglès a 1r d’ESO a l’àrea de C. Naturals 

Science in English 1. Apostem per l’anglès, no sols com a llengua 

vehicular a la classe sinó també com a matèria transversal ampliant el 

vocabulari específic de la matèria de Naturals: cos humà, sentits, animals 

etc. a 1r ESO mitjançant jocs, fitxes, experimentació i Power Point. 

 

Auxiliar de conversa en francès a ESO i Batxillerat 

Els auxiliars de conversa en els centres catalans són un recurs de primer ordre per a estimular 

l’aprenentatge de llengües i el coneixement d’altres cultures i altres formes d’entendre el món. 
 

La seua tasca educativa dóna suport lingüístic a les activitats programades pel tutor o tutora 

d’aula, amb objectius comuns: el desenvolupament de les competències comunicatives i 

lingüístiques de l’alumnat. Aquest objectiu és clau per a l’aprenentatge al llarg de tota la vida, 

atès que l’oralitat esdevé una habilitat bàsica i transversal per a l’estudi i el creixement personal. 

 

Batxibac (doble titulació batxillerat-baccalauréat). Som l'únic institut a Tortosa que ho ofereix 

És un acord entre els governs de França i Espanya per tal que els alumnes, quan acabin  

el batxillerat, tinguin una doble titulació de Batxillerat i Baccalauréat, si s’aproven totes les 

matèries i se supera la prova externa. 
 

L’alumnat cursa un currículum mixt que suposa fer un terç de l’horari lectiu del batxillerat  

en llengua francesa i dins d’aquest cursar les matèries Llengua i literatura franceses i Història 

de França. 

 

Els objectius són: 

· Afavorir la mobilitat dels joves a nivell europeu, permetre l’accés de ple dret a la universitat   

dels dos països i també de la regió del Québec, Canadà. 

· Facilitar la inserció dels joves i la mobilitat dins del món laboral. 



 
 
 

 
                                      

 

Presentació de l’alumnat de francès a les proves DELF (Diplôme Elémentaire de la langue Française) 

És la nostra fita aconseguir que l’alumnat que ha cursat francès al nostre centre, estigui 

preparat i pugui superar els exàmens DELF* a l’Institut Francès de Barcelona. Al llarg d’aquests 

tres anys que hem apostat pel francès com a optativa, hem presentat a un grup d’alumnes a les 

proves DELF A2, i hem aconseguit un 100% d’aprovats. 

Davant de l’èxit i l’entusiasme de l’alumnat volem continuar apostant per aquestes proves. Es 

tracta de vincular alumne-llengua des de 1r d’ESO a 1r de batxillerat per aconseguir un nivell 

òptim i un títol oficial en un nivell més elevat. 

*Es tracta de preparar l’alumnat català per un certificat internacional reconegut, amb la finalitat 

que estugui més ben dotat per incorporar-se al món laboral i conviure en una societat 

plurilingüe. L’alumnat que ho desitgi, es podrà presentar a les proves que organitza cada any 

l’Institut Francès de Barcelona per obtenir el títol DELF, del qual hi ha quatre nivells: A1, A2, B1, 

B2, corresponents al Marc Comú de Referència. 

 

Alemany a partir de 3r d’ESO 

A partir del curs 2013-14  els alumnes poden cursar l'optativa d'alemany a l'institut Cristòfol 

Despuig. Entraran en contacte amb la cultura i llengua alemanya a 3r d' ESO i continuaran 

l'experiència d'ampliar els coneixements a nivell bàsic a 4t d' ESO. El departament de llengües 

estrangeres sempre intenta que els nostres alumnes tinguin un contacte real amb la llengua 

estudiada, i per això durant aquesta optativa , a banda dels llibres de text i del material digital 

disponible (creació de cursos de moodle, links amb pàgines WEB de parla alemanya,llibres 

digitals,etc...) sempre intentem que els nostres alumnes tinguin un contacte real amb persones 

natives que venen a fer xerrades o que entren a l'aula per explicar als nostres alumnes 

experiències reals en el seu país d'origen. També fem projectes a classe treballant amb música, 

cultura i costums alemanyes. 

Es fa un treball a partir dels etiquetatges de productes diversos en alemany. 

 

Italià a 4t d’ESO 

A partir del curs 2015-16  els alumnes poden cursar l'optativa d'italià a 4t dESO. Entraran en 

contacte amb la cultura i llengua italianes a través del mitjans de comunicació, llibres, cançons 

revistes... 


