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1. DIAGNOSI 

1.1. CONTEXTUALITZACIÓ 

 

Centre ESCOLA SANT JORDI Codi  08032592 

Municipi Sant Vicenç de Montalt 

Servei Territorial Maresme 

Director/a del 

centre 
Pilar Garcia Soldevila 

Coordinador/a del 

projecte 
Ana Pérez Velilla 

Inspector/a del 

centre 
Amadeu Reverter 

 

L’escola està situada en el nucli urbà de Sant Vicenç de Montalt, poble de la comarca del Maresme. És un 
municipi obert al mar i envoltat alhora de muntanyes, abraça una superfície que va des de vora el mar fins 
el cim del Montalt. 

Des del curs 2009, al centre ofereix l’exposició a la llengua anglesa a l’alumnat de P4 i P5. També s’inicien 
els desdoblaments d’expressió oral a Cicle Mitjà i Superior. 

El curs 2013-2014, es va iniciar l’exposició de la llengua anglesa a 1r en l’àrea de Science i a Cicle Mitjà la 
Plàstica 

El curs 2014-2015, tot el Cicle Inicial fa l’aprenentatge de les Science en Llengua anglesa i s’amplia la 
plàstica en anglès a 5è de Primària 

El curs 2016-2017, el laboratori  i  l’hort es fan en desdoblament quinzenal per l’alumnat de 3r de primària 
en llengua anglesa. 

El curs 2017-2018, tot el cicle Superior fa la Plàstica en llengua anglesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El curs 2016- 2017 vam iniciar el programa GEP i al curs 2017- 2018 el grup impulsor està format per: 

 

 

Nom 

 

Càrrec / 

matèria  / 

acreditació 

llengua 

         

Tasques GEP 

Formació  

GEP 

(Sí  / -) 

Altra 
formació 

AICLE 

dire

cció 
docents 

 

Pilar Garcia Directora 

 
� Promoure  i dinamització 

l’adquisició de la competència 
lingüística. 

� Incloure als documents, PGA, 
Memòria PdD , Projecte Lingüístic i 
Projecte Educatiu les propostes i 
actuacions. 

� Implicar al claustre en el Projecte 
GEP 
 

 

X 

  

Ana Pérez 

Coordinadora 

LIC 

C1 

 
� Conscienciar de la riquesa 

lingüística de l’alumnat del Centre 
� Dinamitzar la millora de la 

competència en llengua 
estrangera entre el professorat 

� Incloure les noves actuacions al 
Projecte Lingüístic 

� Recollir les programacions 
� Implementar AICLE 
� Participar en la formació GEP 
� Elaboració de material 

 

  

X 

 

Perfil 

Lingüístic 

150h AICLE 

Cristina 

Malagelada 

Mestra anglès, 

coordinadora 

primària i 

tutora 4t 

 
� Conscienciar de la riquesa 

lingüística de l’alumnat del Centre 
� Recollir les programacions 
� Implementar AICLE 
� Elaboració de material 

 

   

Anna  

Gelonch 

 

Mestra 

d’anglès i 

tutora de 3r 

primària 

C2 

Francès B2 

 
� Recollir les programacions 
� Implementar AICLE 
� Participar en la formació GEP 
� Elaboració de material 

  

X 

 

Perfil 

Lingüístic 

AICLE 

 

 

 

 



 

1.2 PERFIL DEL PROFESSORAT 

Recursos humans Nombre 
Percentatge (respecte a la 

totalitat de plantilla) 
Proposta de millora 

 

Docents amb nivell 

d’anglès 

 

4 25% 

Augmentar nombre de 

docents amb formació 

AICLE. 

 

 

Docents amb 

formació  B2/AICLE 

 

2 12,5% 

Incentivar als mestres 

definitius en l’adquisició 

de la formació B2 

 

 

1.3 PERFIL D’ALUMNAT 

En aquesta graella es mostren les llengües que parlen els pares del nostre alumnat 

anglès alemany francès italià rus holandès gambià noruec 
5 6 5 4 3 2 2 3 

 

 

1.4 RESULTATS D’APRENETATGE 

 

Resultats 

d’aprenentatge del 

Centre 

Mitjana 3 últims anys 

(Indicadors de centre) 

Mitjana 3 últims anys 

(competències bàsiques) 
Proposta de millora 

 

Anglès 

 

Curs 2013-2014: 95.9% 

Curs 2014-2015: 100% 

Curs 2015-2016: 96% 

Curs 2016-2017:100% 

 

Alt: x 

Mitjà  alt: 

Mitja baix: 

Baix: 

� Mantenir/ augmentar 
el bon nivell 

� Millorar la Comprensió 
Lectora en llengua 
anglesa 

 

 

Els resultats en aquesta àrea són molt bons, segueixen la tònica ascendent del centre pel que fa a la 
llengua anglesa. Es comencen a veure els resultats de les diferents actuacions fetes al centre en matèria 
d’anglès. Un punt on es podria millorar seria en l’expressió escrita, on caldria augmentar el nombre 
d’alumnes a la franja alta. 

 

 



En les següents graelles, extretes de la memòria del curs 2016-2017 es pot veure el nivell del nostre 
centre i la relació entre les proves externes i les notes del curs. 
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Les notes de l’escola són inferiors als resultats de les proves de 6è. Hem de tenir en compte que les 
proves són competències bàsiques i els criteris d’avaluació del centre són més exigents, sobretot a l’hora 
de pujar nota. És a dir, les proves coincideixen força si comparem l’alumnat que no supera les proves i el 
que té un no assoliment (NA) de l’àrea al centre. No obstant, hi ha una diferència significativa entre el que 
representa tenir un nivell mitjà-alt a les proves i un Assoliment Notable a les notes de final de curs. A 

Comprensió oral 

Comprensió lectora 

Expressió escrita 

LLENGUA ANGLESA 
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l’escola es tenen en compte factors com la participació positiva, l’esforç envers el treball, la realització de 
deures, treball cooperatiu... que amb una prova d’un dia no puntuen. 

Com a centre ens preocuparia que fos a l’inrevés, que nosaltres poséssim unes notes altes que després 
no es viessin reflectides a les proves de 6è. 

 

                                                                                                                                                                                      Proves de CB 

 

                                                                                                                                                                                      Notes de sisè 

 

 

  

 

1.5 ASPECTES METODOLÒGICS 

 

El nostre centre impulsa un model educatiu multicultural i plurilingüe, amb una aproximació  
constructivista i comunicativa als processos d’ensenyament i aprenentatge de la llengua 
estrangera. És a dir, els nens i les nenes són protagonistes del seu procés d’aprenentatge i 
treballen la llengua anglesa, sobretot, com a eina de comunicació imprescindible per a poder 
desenvolupar-se en la societat global que ens envolta. 

A Cicle Inicial la comunicació oral en llengua anglesa té un pes específic molt gran, tant a nivell  
de pràctica com d’avaluació. Es treballa de forma habitual la metodologia CLIL i també altres 
estratègies metodològiques com per exemple TPR, jocs, cançons, rutines, storytelling, etc.  

A Cicle Mitjà de forma progressiva es dona cada vegada més rellevància al text escrit en diferents 
formats (analògics i digitals).  

A Cicle Superior la comprensió lectora i l’expressió escrita tenen el mateix pes específic i la 
mateixa importància que la comunicació oral. 

La nostra escola aplica amb regularitat la metodologia CLIL. També s’empra la metodologia PBL 
(Project Based Learning), com a mínim, en dos projectes interdisciplinars anuals: un a Cicle Inicial 
i l’altre a Cicle Mitjà. 

Quan es treballen àrees no lingüístiques en anglès, es fomenta sempre l’aprenentatge cooperatiu 
i també es té en compte la metodologia pròpia d’aquestes àrees no lingüístiques. 
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2.OBJECTIU GENERAL DEL PROGRAMA 
Augmentar la competència comunicativa de l’alumnat en les llengües estrangeres 
curriculars incrementant el grau d’exposició a aque stes llengües.  

2.1 OBJECTIUS ESPECÍFICS METODOLÒGICS 

2.1.1 Promoure un aprenentatge actiu i significatiu basat  en el treball cooperatiu i per projectes en 
l’avaluació orientada  a l’aprenentatge i que fomen ti el treball autònom  

Estratègies Actuacions Agents Temporització Indicadors 
2.1.1.1  
 
Promoure  
l’anglès com a 
eina de 
comunicació. 

2.1.1.1.1 Continuar amb els 
desdoblaments per fer anglès oral de 
4t a 6è de primària. Iniciat el curs 
2009, aplicant-hi les estructures de 
treball cooperatiu. 
 

Equip 
directiu. 

Anual des del 
2009 

Horaris dels 
alumnes de 4t a 
6è. 

2.1.1.1.2 Mantenir una sessió 
quinzenal per l’alumnat de P4 i P5 
(mig grup). En aquesta sessió es 
treballa el conte que prèviament 
s’haurà fet en català a l’hora del 
conte. Iniciat el curs 2009. 
 

Mestra 
d’anglès.  
Cap 
d’estudis. 

Curs 
2017/2018 

Horaris de P4 i 
P5 

2.1.1.1.3 Continuar fent les Sciences 
en anglès a 1r i 2n, consolidant així el 
projecte de llengües estrangeres 
iniciat el curs 2015. 
 

 
 
 
 
 
Mestra 
d’anglès. 
Comissió 
d’intercultu-
ralitat i 
cohesió 
social 

Iniciat el curs 
2014/2015. 

 

-Valoració de 
com funciona la 
iniciativa 
anualment i en 
un futur veure 
com repercuteix 
en el nivell 
d’anglès de 
l’alumnat.  
 
-Relació 
d’alumnat que 
supera l’àrea 
d’anglès en els 
cursos de 1r a 
6è. 
 

2.1.1.1.4 Seguir mantenint una sessió 
setmanal de desdoblament a 3r per 
treballar l’hort i l’experimentació en 
anglès.  
(Treball per projectes i treball 
cooperatiu) 
 

Iniciat el curs  
2016/2017 

2.1.1.1.5 Ampliar a 4t la sessió de 
desdoblament de laboratori en anglès. 
(Treball per projectes i treball 
cooperatiu) 
 

Iniciat el curs 
2017/2018 

2.1.1.1.6 Consolidar la plàstica de 
cicle mitjà i 5è en llengua anglesa, i 
ampliar-la a 6è, per tal d’augmentar el 
grau d’exposició de l’alumnat a 
l’anglès oral. 
 

A partir el curs 
2014/2015. 
El curs 2017-
2018 s’amplia 
a 6è 

2.1.1.1.7 Promoure teatre i sortides 
on la llengua anglesa sigui el mitjà 
d’expressió i comprensió oral de 
l’anglès 
 

Tutors i 
especialiste
s d’anglès 

Cada curs PGA i Memòria 
de cada curs 

2.1.1.1.8 Vetllar perquè l’alumnat sigui 
el protagonista en el bloc d’anglès i 
promoure’n la seva utilització.´ 
 

Tutors i 
especialiste
s d’anglès 

Cada curs Nombre de 
visites al bloc 

2.1.1.1.9  Fer visible als diferents 
espais del centre la diversitat de 
llengües que conviuen entre 
l’alumnat. 

Grup 
Impulsor 
 
 
 
 
 

Cada curs 
 
 
 
 
 
 

 
Explicitar a la 
Memòria les 
diferents 
actuacions fetes 
al llarg de cada 
curs. 



2.2 OBJECTIUS ESPECÍFICS ORGANITZATIUS I DE GESTIÓ  
2.2.1 Incorporar  progressivament l’ensenyament  de lleng ües estrangeres curriculars a tra vés de 
matèries no lingüístiques . 

Estratègies Actuacions Agents Temporització Indicadors 
2.2.1.1  
Mantenir 
l’ensenyament  de 
llengües 
estrangeres 
curriculars a través 
de matèries no 
lingüístiques. 

2.2.1.1.1 Continuar fent Sciences 
a Cicle Inicial. 
2.2.1.1.2 Continuar fent Plàstica 
en anglès a Cicle Mitjà i Cicle 
Superior. 

 
Grup 
Impulsor  

 
Cada curs  

-Horaris  
-Actes Grup 
Impulsor 
-Valoració Memòria 

2.2.1.2 
Incorporar una 
altra matèria 

2.2.1.2.1 Ampliar en alguna altra 
àrea l’exposició a l’anglès oral 

 
Grup 
Impulsor 

Curs 2019-
2020 

-Valoració del grup  
impulsor. 
- Mestres que 
puguin donar l’àrea 
en anglès. 

2.2.2 Implementar un projecte propi  
Estratègies Actuacions Agents Temporització Indicadors 

2.2.2.1 
 
Formar part dels 
centre GEP 
 
 

2.2.2.1.1 Formar part dels 
centres GEP (Grup per a 
l’Experimentació del 
Plurilingüisme)  
2.2.2.1.2 Actualització del grup 
impulsor. 
2.2.2.1.3 Formació a dos mestres 
del centre. 
 

 
 
Grup 
Impulsor 
GEP. 
Equip 
directiu. 

Curs 
2016/2017 
 

- Projecte dels 
mestres que 
assisteixen a la 
formació. 

- Valoracions de 
l’impacte de les 
actuacions un 
cop finalitzats 
els dos cursos. 

2.2.2.2 
Elaborar Pla 
d’acció GEP 

2.2.2.2.1  Elaboració del projecte 
i implementació al centre. 

Grup 
Impulsor 
GEP. 
Equip 
directiu 

Curs 
2017/2018 Aprovació del Pla 

Curs 2018-
2019 Valoració del Pla 

Resta d’anys Revisió del Pla 
2.2.3 Promoure la col·laboració docent  

Estratègies Actuacions Agents Temporització Indicadors 
2.2.3.1  
Facilitar l’intercanvi 
d’informació amb 
els docents del 
centre  

2.2.3.1.1  Informar del que es fa 
al programa de formació GEP i 
de les propostes que sorgeixen 
del Grup Impulsor 

 
Grup 

Impulsor 
GEP 

    
 
 
Cada curs 

-Actes de les 
sessions 
realitzades pel  
grup Impulsor GEP 

2.2.3.1.2 Promoure la formació 
de la llengua anglesa tant interna 
com externa entre el professorat   

 
Equip 

Directiu 

-Relació de la 
formació realitzada 
pel professorat 

2.2.3.2 
Implementar 
l’expressió oral de 
l’anglès amb els 
programes i/o 
projectes que estan 
al nostre abast 
 

2.2.3.2.1  Demanar l’auxiliar de 
conversa cada curs 
 

 
 

Equip 
Directiu 

Grup 
Impulsor 

 
 
 
Cada curs 

 
 
 
Memòria 2.2.3.2.2  Participar si s’escau, 

projectes com Erasmus+,                    
e-Twinning... 
2.2.3.2.3  Mantenir-se com a 
centre examinador Cambridge  

Equip 
Directiu 
AMPA 

2.2.4 Intercanviar  experiències docents i bones pràctiques educatives  
Estratègies Actuacions Agents Temporització Indicadors 

2.2.4.1 
Promoure 
l’aprenentatge de 
l’anglès com 

2.2.4.1.1  Mantenir en la PGA 
l’activitat extraescolar d’anglès 
que l’AMPA ofereix a les famílies 
del centre. 

Equip 
Directiu 
AMPA 

 
Cada curs 

-Document 
Extraescolar a la 
PGA 
 



activitat 
extraescolars i ser 
centre avaluador 
Cambridge  

2.2.4.1.2 Facilitar que el centre 
sigui centre avaluador de les 
titulacions que Cambridge ofereix 
a l’alumnat fins a 12 anys  

-Nombre 
d’alumnes que 
participen al 
exàmens 
 

2.2.4.2 
Incorporar la 
col·laboració amb 
d’altres centres 

2.2.4.2.1  Promoure actuacions 
amb l’alumnat d’altres centres 
(The English Day) 

 
Diferents 
equips de 
mestres i 
equips 
directius 

Curs  
2017-2018 

-Valoració  de 
l’activitat 

2.2.4.2.2  Intercanvi entre els 
docents d’altres centres 
 

Des del curs 
2016 a 2019 
dins la 
formació GEP i 
a partir del 
curs 2019-
2020 fora de la 
formació. 

- Valoració de 
les mestres 
que fan 
formació  

- Valoració 
Mestres que ho 
facin 

2.2.5 Implicar la comunitat educativa en el project e bilingüe de centre  
Estratègies Actuacions Agents Temporització Indicadors 

2.2.5.1 
Implicar al Consell 
Escolar i  a les 
famílies en el 
Projecte GEP i tot 
el que se’n derivi 

2.2.5.1.1  Informar a les famílies 
tant a les reunions de  
preinscripció com a les diferents 
reunions d’inici de curs del 
projecte bilingüe de centre. 

 
Equip 

directiu 
Equip de 
mestres 

 
 
Cada curs 

Actes Consell 
Escolar 
Guió reunions 

2.2.5.1.2  Informar i implicar als 
membres del Consell Escolar del 
projecte GEP del centre 

2.2.5.2 
Implicar a 
l’ajuntament  de les 
actuacions 
vinculades al 
projecte GEP. 

2.2.5.2.1  Promoure la 
col·laboració en les actuacions 
amb llengua anglesa entre 
l’alumnat del municipi. (The 
English Day) 

 
Equip 

directiu 
Regidoria 
d’Ensenya

ment 
 

 
Cada curs 

 
Nombre de 
reunions 
Nombre d’acords 

2.2.5.3 
Difondre al web del 
centre el projecte 
i/o actuacions que 
fa el centre en 
llengua anglesa. 

2.2.5.3.1  Mantenir el web del 
centre actualitzada junt amb el 
bloc d’anglès 

Equip 
directiu 

Mestres 
especialis- 
tes 
d’anglès 

 
Cada curs 

Comprovació del 
web de centre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.PLANIFICACIÓ HORÀRIA 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓ HORÀRIA GEP PRIMÀRIA                                                                                                                                              
CURS 2016-2017 

 1r i 2n 3r 4t 5è 6è 

Nombre 
d’alumnes 
implicats 

42 22 23 27 39 

Grups 

Matèries  

Hores 
setmanals 

Un grup de primer i 
un de segon que 
fan Science en 
anglès. 5 sessions 
setmanals 

Un grup que fa: 

- Desdoblament 
d’Arts and crafts (1 
sessió setmanal). 

- Desdoblament 
d’hort en anglès (1 
sessió quinzenal). 

- Desdoblament de 
Laboratory en 
anglès (1 sessió 
quinzenal). 

Un grup que fa: 

- Desdoblament 
d’Arts and crafts (1 
sessió setmanal). 

- Desdoblament 
d’anglès oral (1 
sessió setmanal). 

 

Un grup que fa: 

- Desdoblament 
d’Arts and crafts (1 
sessió setmanal). 

- Desdoblament 
d’anglès oral (1 
sessió setmanal). 

 

Un grup que fa: 

- Desdoblament 
d’anglès oral (1 
sessió setmanal). 

 

PLANIFICACIÓ HORÀRIA GEP PRIMÀRIA                                                                                                                                                
CURS 2017-2018 

 1r i 2n 3r 4t 5è 6è 

Nombre 
d’alumnes 
implicats 

48 24 25 24 28 

Grups 

Matèries  

Hores 
setmanals 

Un grup de primer i 
un de segon que 
fan Science en 
anglès. 5 sessions 
setmanals 

Un grup que fa: 

- Desdoblament 
d’Arts and crafts (1 
sessió setmanal). 

- Desdoblament 
d’hort en anglès (1 
sessió quinzenal). 

- Desdoblament de 
Laboratory en 
anglès (1 sessió 
quinzenal). 

Un grup que fa: 

- Desdoblament 
d’Arts and crafts (1 
sessió setmanal). 

- Desdoblament 
d’anglès oral (1 
sessió setmanal). 

- Desdoblament de 
Laboratory en 
anglès (1 sessió 
quinzenal). 

Un grup que fa: 

- Desdoblament 
d’Arts and crafts (1 
sessió setmanal). 

- Desdoblament 
d’anglès oral (1 
sessió setmanal). 

 

Un grup que fa: 

- Desdoblament 
d’Arts and crafts (1 
sessió setmanal). 

- Desdoblament 
d’anglès oral (1 
sessió setmanal). 

 


