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1. INTRODUCCIÓ 

La Llei d’Educació de Catalunya 12/2009 del 10 de juliol aposta perquè l’alumnat esdevingui parlant 

plurilingüe. En aquest marc, els centres educatius estableixen projectes lingüístics de centre que 

determinen vehicular l’ensenyament de llengües d’una manera coherent, tot relacionant-les amb 

diferents estratègies didàctiques que es produeixin a l’entorn, aprofitant tant els usos formals com 

els col·loquials i informals. D’aquesta manera, l’article 57.4. de la citada llei regula que els alumnes 

en acabar l’etapa obligatòria han d’haver assolit una sòlida competència comunicativa de manera 

que puguin comprendre i emetre missatges orals i escrits en les llengües estrangeres que el centre 

hagi determinat en el projecte educatiu. Per aquesta raó, va néixer aquesta experiència de treball 

que afavoreix la construcció progressiva de la competència plurilingüe de l’alumnat, dissenyada per 

a l’alumnat d’Educació infantil o de l’Educació Primària, a partir de la interacció amb companys i 

companyes del mateix nivell i amb la participació d’alumnat d’altres centres i diferents etapes 

educatives. D’aquí el nom del projecte: Sharing to learn, una experiència d’aprenentatge-servei en 

llengua estrangera. 

Així doncs, aquest projecte neix com a experiència pilot durant el curs 2009-2010 i és el resultat 

d’un conveni de col·laboració entre The American School of Barcelona (ASB), ubicada a Esplugues 

de Llobregat, i el Departament d’Ensenyament, a proposta  dels Serveis Territorials d’Ensenyament 

al Baix Llobregat, amb la participació d’ escoles d’Educació infantil i Primària de Sant Joan Despí, 

Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern. 

El projecte Sharing to learn en aquests moments ja compta amb nou anys d’implementació i amb la 

participació d’uns 80 centres de les poblacions d’Esplugues de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant 

Just Desvern, Castelldefels, Sant Esteve Sesrovires, Castellví de Rosanes, Collbató, el Bruc, 

Esparreguera, Viladecans, Sant Climent de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat 

i Gavà. El grau de satisfacció de l’alumnat de primària i secundària, i dels mestres i professorat de 

les escoles i instituts que hi participen fa que el projecte creixi any rere any. L’evolució del projecte 

en termes de centres participants es pot contemplar a la gràfica següent: 
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Tanmateix, a la imatge següent es pot apreciar la distribució dels centres participants en la 

comarca del Baix Llobregat: 

 

 

2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

Aquesta experiència servei en llengua anglesa és un projecte singular implementat al Baix 

Llobregat i consisteix en què l’alumnat de secundària, anomenats language assistants, assisteix un 

cop per setmana al centre de primària i col·labora amb el professorat especialista de llengua 

estrangera per a desenvolupar la competència oral en llengua anglesa. Tanmateix, ajuden a 

fomentar una actitud positiva vers l’aprenentatge d’aquesta llengua i la seva cultura. 

2.1. OBJECTIUS 

L’objectiu principal és afavorir l’intercanvi entre alumnat de diferents etapes educatives i donar 

suport a la millora de l’expressió oral en llengua anglesa, per tal de facilitar l’accés a entorns 

plurilingües i pluriculturals a l’alumnat participant. 

A més, altres objectius vinculats al projecte són: 

 Millorar la competència oral comunicativa de l’alumnat. 

 Promoure els entorns d’aprenentatge lingüístic no matern a partir de les interaccions 

personals entre l’alumnat de diferents etapes educatives. 

 Implementar metodologies d’aprenentatge-servei que permetin apropar l’alumnat de 

secundària a valors propis de la vida en societat. 



 

 

4 

 Afavorir actituds de compromís, respecte, responsabilitat i autonomia personal que ajudin a 

construir un entorn més humà. 

 Possibilitar el treball i l’intercanvi de centres i docents de primària i secundària per afavorir la 

transició entre etapes educatives. 

 Afavorir al voltant d’aquesta activitat mecanismes de progrés i participació entre els 

implicats del projecte: alumnes, docents, centres, famílies. 

2.2. PARTICIPACIÓ 

2.2.1. CENTRES PARTICIPANTS 

Els centres que sol·licitin als ST al Baix Llobregat participar en el projecte, rebran la 

resposta un cop valorada la seva viabilitat i sostenibilitat en funció dels recursos disponibles.  

Els centres participants de titularitat púbica formalitzaran la seva participació en les 

Programacions Generals Anuals (PGA), especificant la concreció mitjançant la definició 

d’objectius, actuacions, responsables, temporització, alumnat participant, indicadors 

d’avaluació i mecanismes de coordinació i difusió. 

En el cas que algun dels centres sigui de titularitat privada, caldrà establir un conveni de 

col·laboració entre el titular corresponent i el Departament d’Ensenyament. 

2.2.2. ALUMNAT PARTICIPANT 

L’alumnat que participa en aquesta d’experiència aprenentatge-servei és : 

 

 

 Centres de primària: alumnes de qualsevol nivell educatiu. El centre decidirà en quin nivell o 

nivells prioritzarà l’ajut de l’alumnat de secundària. 

 Centres de secundària: alumnat amb molt bon nivell de llengua anglesa, de 4t d’ESO o 1r 

de batxillerat, anomenats Language Assistants (LA). El nombre de LA es definirà en funció 

de la demanda que facin les escoles i la disponibilitat de l’alumnat de secundària. El centre 
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de secundària haurà d’establir el procés de selecció de l’alumnat participant. Per tal 

d’estimular al màxim la competència comunicativa de l’alumnat de primària és 

absolutament necessari que els LA només parlin en llengua anglesa.  

 

2.3. AGENTS IMPLICATS I LES SEVES FUNCIONS 

Els agents implicats en el projecte queden resumits a la figura següent: 

 

 

 

a) LANGUAGE ASSISTANTS 

L’alumnat de secundària assistirà un cop a la setmana fora del seu horari lectiu als centres de 

primària i col·laborarà amb el professorat especialista a desenvolupar la competència oral en 

llengua anglesa i a fomentar una actitud positiva vers l’aprenentatge d’aquesta llengua i la seva 

cultura. Per tant, les seves funcions seran: 

 Donar suport a l’expressió oral, a la conversa. 

 Afavorir el diàleg i els intercanvis orals en anglès. 

 Emprar només la llengua anglesa davant de l’alumnat . 

 Comprometre’s en la confidencialitat de la informació. 

Tanmateix, consells a seguir en la seva tasca: 

 Donar instruccions senzilles i clares, vocalitzar adequadament i tenir un ritme i velocitat 

adequat a l’alumnat receptor. 

 Triar amb molta cura el vocabulari a utilitzar i la llargada i complexitat de les frases i 

expressions. 

 Repetir i reforçar les idees, els conceptes o el vocabulari.  

 Confirmar amb preguntes que l’alumnat segueix i comprèn les exposicions. 

 Ajudar-se en la comunicació amb gestos, sons, objectes, pòsters, dibuixos, materials 

multimèdia, materials audiovisuals, etc. 
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b) MESTRES DE PRIMÀRIA 

Centres de primària: el mestre/a especialista que rep els LA. Integrarà al LA a la dinàmica de l’aula 

i farà el seguiment de la seva assistència. És l’encarregat de mantenir una coordinació regular amb 

el LA. Les seves funcions seran: 

 Facilitar l’entrada i la benvinguda a l’aula del LA que dona suport a la conversa. 

 Preparar i compartir les activitats a realitzar. 

 Dinamitzar tasques de descoberta de vocabulari i expressions habituals. 

 Cotutoritzar juntament amb el professorat de secundària els LA, assessorant-los en la seva 

tasca dins l’aula. 

 Planificar el material de suport necessari. 

 Responsabilitzar-se de l’organització i desenvolupament de la classe. 

 Relacionar-se amb els altres agents implicats en el projecte. Ha de coordinar-se amb el 

professor de secundària, amb el coordinador de la zona i amb la seva direcció. 

 Valorar l’experiència amb la resta dels agents implicats. 

 

c) PROFESSORAT DE SECUNDÀRIA 

Centres de secundària: assignaran un tutor/a a l’alumnat participant. Farà el seguiment de la tasca 

realitzada per l’alumnat. Els centres hauran de concretar el disseny de com avaluar-los, com es 

reconeixerà la tasca que faran els LA. Les seves funcions seran: 

 Seleccionar i distribuir l’alumnat  conjuntament amb la direcció del centre. 

 Realitzar un workshop amb l’alumnat participant amb l’objectiu d’informar-lo adequadament 

del projecte. 

 Cotutoritzar juntament amb el professorat de primària els LA, assessorant-los en la seva 

tasca. 

 Fer el seguiment de les activitats i actuacions realitzades pels seus alumnes. Valoració al 

final de l’experiència amb els LA (veure model My final Self-Assessment a l’annex 3) 

 Relacionar-se amb els altres agents implicats en el projecte. Ha de coordinar-se amb el 

professor de primària, amb el coordinador de la zona i amb la seva direcció.  

 Valorar l’experiència amb la resta dels agents implicats. 

 

d) DIRECTORS/ES DELS CENTRES IMPLICATS 

Les direccions dels centres participants tenen un important paper en el desenvolupament del 

projecte. Les seves funcions a destacar són: 
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 Facilitar l’actuació dels docents implicats en el projecte en les tasques organitzatives i de 

planificació. 

 Participar en la planificació i organització de l’experiència. 

 Designar un/a tutor/a en el cas dels centres de secundària.  

 Garantir l’autorització dels representats legals de l’alumnat (drets imatge). 

 Informar el claustre i les famílies sobre el projecte.  

 Valorar l’experiència amb la resta dels agents implicats, si s’escau. 

e) COORDINADORS/ES TERRITORIALS 

La coordinació dels Serveis Territorials té com a funcions: 

 Gestionar i planificar l’organització de l’experiència. 

 Fer el seguiment del projecte. 

 Acompanyar i assessorar els centres. 

 Gestionar el seminari de formació per als docents. 

 Relacionar-se amb els altres agents implicats en el projecte. Ha de coordinar-se amb els 

docents de primària i secundària  i amb les direccions dels centres participants, així com 

amb la Inspecció, si s’escau.  

 Valorar l’experiència amb la resta dels agents implicats. 

3. INSTRUMENTS 

3.1. Digital Language Assistant Diary  

Document en línia per tal de fer el seguiment de la tasca dels LA. La coordinació territorial envia un 

model al docent de secundària, que farà una còpia digital (al DRIVE) per a cada  LA. Cada LA 

haurà de tenir un Digital Language Assistant Diary.   

Permisos: 

 Tutor/a secundària: propietari 

 LA: editor 

 Docent de primària: visualitzador 

Constarà de: 

 My personal Diary, on el LA recull les activitats fetes i les seves impressions cada cop que 

va al centre de primària. 
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3.2. Language Assistant Attendance 

Document en línia compartit entre els docents de primària i secundària. El crea el docent de 

primària i el comparteix amb el de secundària per tal de fer el seguiment i puntualitat dels LA. La 

coordinació territorial envia un model al docent de primària.  

Permisos: 

 Docent de primària: propietari 

 Tutor/a de secundària: visualitzador 
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3.3.   Protocol d’absència dels LA 

El protocol a seguir en cas d’absència del LA és el següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CALENDARI D’ACTUACIONS 

El calendari d’actuacions quedarà concretat cada curs escolar. Les actuacions dels LA es 

desenvoluparan entre els mesos d’octubre a maig (excepte en el cas dels centres de Castelldefels, 

conveni amb el British, que seran els dos primers trimestres) i tindran en compte el calendari 

escolar d’aquell curs. 
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4.1. Reunions establertes 

 Reunió inicial (centres que s’incorporen) per organitzar l’experiència de cada curs 

escolar i per definir els nivells educatius implicats, ajustar l’oferta i la demanda i 

concretar la línia d’actuació. Es concretarà anualment.  

 Acte d’inici de curs per obrir institucionalment el projecte a cada zona i per establir un 

primer contacte entre LA i els mestres tutors de primària. 

 Reunió de valoració de l’experiència i de preparació per al curs vinent al final del curs 

escolar (al mes de gener es farà una primera valoració de seguiment mitjançant una 

aplicació en línia). 

 Visites de seguiment i acompanyament, per part dels coordinadors del projecte dels 

Serveis Territorials i/o la Inspecció (en cas que siguin necessàries). 

4.2. Formació per als LA: Workshop  

El professorat de secundària organitzarà un workshop amb els LA abans de començar 

l’experiència amb l’objectiu d’informat-los adequadament del projecte. Tanmateix, farà 

especial èmfasi en la necessitat del compromís de confidencialitat per part del LA. 

D’aquesta manera els LA signaran un Confidentiality  agreement (veure model annex 1).  A 

més a més,  seria bo que els LA fessin una reflexió abans d’iniciar l’experiència (veure 

model My Initial Self-Assessment a l’annex 2). 

4.3. Acte tancament del curs 

A l’acabar el curs escolar s’organitza un acte de reconeixement per a l’alumnat, els docents i 

els centres que participen al projecte. Aquest acte fins ara ha estat dividit en una primera 

part (final workshop) en format taller amb els LA; i una segona part de reconeixement 

institucional amb els LA, les famílies i els representants dels centres i municipis participants 

en el projecte. Cada curs escolar, es concretarà el format d’aquest acte cloenda. 

A l’enllaç següent es pot accedir a l’acte de cloenda del curs passat: 

http://compartirperaprendre.blogspot.com.es/2017/06/acte-cloenda-projecte-sharing-to-

learn.html. 

5. INDICADORS D’AVALUACIÓ 

La relació d’indicadors d’avaluació associats al projecte queden resumits a la taula següent, 

on també es detalla la font d’informació: 

 

http://compartirperaprendre.blogspot.com.es/2017/06/acte-cloenda-projecte-sharing-to-learn.html
http://compartirperaprendre.blogspot.com.es/2017/06/acte-cloenda-projecte-sharing-to-learn.html


 

 

11 

 

INDICADORS FONT D’INFORMACIÓ 

1. Indicadors d’input (recursos) 

- Percentatge de centres participants. - Taules de registre dels centres participants. 

- Percentatge de participació del professorat 

del centre (centres de secundària). 

- Taules de registre dels centres participants. 

- Percentatge de participació dels mestres 

del centre (centres de primària). 

- Taules de registre dels centres participants. 

- Percentatge de participació de l’alumnat 

d’educació infantil i/o primària. 

- Programació general anual dels centres 

participants. 

- Percentatge de participació de l’alumnat de 

secundària 

- Programació general anual dels centres 

participants. 

2. Indicadors d’output (resultats) 

- Grau de compromís dels LA. - LA attendance. 

-Grau de satisfacció dels centres 

participants. 

- Reunió de valoració. 

- Grau d'assoliment dels objectius (eficàcia). - Reunió de valoració. 

- Memòria anual dels centres participants. 

3. Indicadors d’output (impacte) 

- Evolució positiva dels resultats acadèmics 
(expressió oral en llengua anglesa). 

- Proves internes dels centres participants 

(resultats d’expressió oral). 

 

6. FORMACIÓ ASSOCIADA AL PROJECTE 

El professorat tutor de primària/secundària assistirà a un seminari de coordinació que es 

farà en cadascuna de les zones per tal d’aprofundir en el tractament pedagògic i 

l’organització de les actuacions a realitzar amb els Language assistants. D’aquesta manera, 

els objectius del seminari són: 

 Coordinar les diferents actuacions entorn al projecte Sharing to learn. 

  Compartir la metodologia de treball entre els centres participants. 

  Reflexionar sobre el treball de l'expressió oral a les aules, accions i estratègies de 

millora per a garantir-ne la continuïtat. 

7. DIFUSIÓ DEL PROJECTE 

El projecte disposa del bloc Compartir per aprendre per fer la difusió del projecte. 

Periòdicament els coordinadors de la Secció dels Serveis Educatius i Formació Permanent 

http://compartirperaprendre.blogspot.com.es/
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del ST al Baix Llobregat editen i publiquen activitats realitzades pels centres que participen, 

cròniques del actes realitzats, així com diferents recursos de temàtiques diverses. 

Així doncs, el bloc pretén ser un espai per:  

 Compartir les experiències realitzades pels centres.  

 Esdevenir un aparador de bones pràctiques, notícies, activitats... relacionades amb 

l’ensenyament/aprenentatge de la llengua oral en anglès.  

 Facilitar eines i documents que permetin l’optimització de l’activitat. 

A la imatge següent es pot observar la pàgina d’inici: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanmateix, es fa la difusió del projecte mitjançant els webs dels centres participants. 
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RELACIÓ D’ANNEXOS: 

 

ANNEX 1: Confidentiality agreement 

ANNEX 2: My initial self-assessment 

ANNEX 3: My  final self-assessment 
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ANNEX 1 

CONFIDENTIALITY AGREEMENT 

 

 

(Student’s name)…………………………………. ID card number…………………………… 

 

I agree: 

 

- Not to communicate, disclose or make available any kind of confidential information 

about the students I am working with 

- Not to use directly or indirectly, or allow others to use, confidential information 

- To be committed to the experience 

 

 

         Student’s signature : 

 

 

 

…………………………………….        

 

 

 

 

 

 



 

 

16 

ANNEX 2 

MY INITIAL SELF-ASSESSMENT 

1. What do I think that I will learn from this experience? 

 
 
 
 

2. How do I think I will improve personally and professionally? 

 
 
 
 

3. What will my responsibilities be? 

 
 
 

4. What will be expected of me in the classroom? 

 
 
 

5. In what ways, if any, do I think it will help me in future? 

 
 
 
 

6. How can I work closely together with the teacher? 

 
 
 

7. How old are the pupils I will be teaching? 

 
 
 

8. Do I feel slightly apprehensive/worried before starting? 

 
 
 
 

Date: ……………………………………………….. 

Student’s signature:                                                 Tutor’s signature: 

 

……………………………..                                       ……………………………………. 
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ANNEX 3 

MY  FINAL SELF-ASSESSMENT 

■ Complete as fully and honestly as you can 

                                 1= I really need to work on this               3= Pretty good 

        2= OK, but I need to improve                  4= I did this really well 

  
Did I … 

 
Rating 

 
Comments 

 

 
attend classes regularly? 
 

 
     

  1         2         3         4             

 

 
manage to be punctual? 
 

   
  1         2         3         4 

 

 
always speak English in 
class? 
 

 
  1         2         3         4 

 

 
work closely together 
with the teacher? 
 

 
  1         2         3         4 

 

 
feel satisfied with the 
experience? 
 

 
  1         2         3         4 

 

 
My personal reflections 

 

What have I learnt from this experience? Compare your answer with the feelings you had 
before embarking on this project. 
 
 
 

How have I improved personally and professionally? Compare your answer with the 
feelings you had before embarking on this project. 
 
 
 

What I found most difficult was…  Why? 
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What I didn’t enjoy was … Why? 
 
 
 

Do I feel more confident now? How do I know ? 
 
 
 

What I enjoyed most was … Why? 
 
 
 

What surprised me most was … Why? 
 
 
 

Do I now think that this experience will help me in the future? 
 
 
 

Have I been totally committed to the experience? 
 
 
 

 

 

 

Date: ……………………………………………….. 

Student’s signature :                                                 Tutor’s signature : 

 

 

……………………………..                                        ……………………………..   

 

 

 

 

 


