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1. DIAGNOSI 

1.1. Contextualització 
 
 
Centre INSTITUT ESCOLA LA TORDERA Codi 08070908 

Municipi Santa Maria de Palautordera * Sant Celoni (Centre mancomunat) 

Servei Territorial Vallès Oriental 

Directora del centre Pilar Òdena 

Coordinador del projecte Albert March 

Inspector del centre Antoni Farriols 
 
 

Els alumnes comencen a tenir contacte amb les llengües estrangeres a partir de P4, concretament amb l’anglès. Són                  
45 mn. a la setmana en una sessió que s’anomenen “Ambients”, on es barregen els alumnes de P4 i de P5, per                      
compartir aprenentatges. 
A P5, tenen 45 minuts més a la classe, en grup reduït, gràcies a la intervenció de les dues especialistes. 

 
A primària, el contacte amb l’anglès continua, convertint-se aquesta matèria en la primera llengua estrangera i                
avaluant-se com a tal. Les hores setmanals varien a cada nivell, ampliant-se al llarg de l’escolaritat. 
A primer de primària, tenen una hora i mitja setmanal amb grup reduït. A segon, tenen una hora i mitja. A tercer i quart,                        
tenen dues sessions setmanals d’una hora. A més, a cicle mitjà, s’ofereixen 7 ambients dels quals 2 són en anglès.                    
Treballen en ambients una tarda a la setmana. A cinquè i sisè, tenen 2 sessions d’anglès d’una hora, a classe i, s’hi                      
suma, una tarda d’optatives en què, durant un trimestre, fan 45 minuts més d’anglès.  

 



 
 

A l’ESO, es compleix amb les hores estipulades en el currículum oficial de secundària: tres hores setmanals a 1r, 3r i 4t                      
d’ESO; quatre hores, a 2n d’ESO. De 1r a 3r d’ESO, en una de les hores es fa desdoblament per poder treballar amb                       
grups més petits i prioritzar les competències oral i escrita. 
A 2n d’ESO s’ofereix una optativa en llengua anglesa per treballar aquestes competències d’una forma més lúdica. Són                  
dues sessions d’una hora a la setmana. 

 
Pel que fa a la llengua francesa, tots els alumnes de 1r d’ESO tenen un quadrimestre de segona llengua estrangera                    
(iniciació) en franja d’optatives (dues hores setmanals). Al segon curs del programa, donat que tenim una especialista                 
de francès a primària, s’ofereix a cicle superior una “optativa” de sensibilització al francès, oferta motivada per la                  
participació al GEP. L’optativa de cicle superior s’ofereix al llarg d’un trimestre, en una sessió setmanal de                 
quaranta-cinc minuts. 
A 2n d’ESO, els alumnes poden triar la segona llengua estrangera dins de l’oferta d’optatives. Els alumnes que fan                   
aquesta tria han de continuar a 3r d’ESO (dues hores setmanals durant tot el curs). A 4t d’ESO, la segona llengua                     
estrangera s’ofereix també a optatives (tres hores setmanals). En aquest moment, els alumnes trien segons l’itinerari. 

 
Abans de formar part del GEP, al nostre Institut Escola, els alumnes de francès de 3r i 4t d’ESO feien l’Ètica en                      
francès: Éthique (una hora setmanal). Donada l’avaluació positiva per part de les famílies, dels alumnes i de la                  
professora de fer aquesta hora on contextualitzar la llengua estrangera, es va decidir participar al programa i ampliar                  
l’oferta, impartint altres matèries en anglès i francès.  

 
Quatre professors del grup impulsor del nostre centre participen de la formació GEP. Aquest professorat, seguint les                 
indicacions del programa de primer any, va realitzar algunes activitats disciplinars dins de l’aula amb el suport lingüístic                  
de les especialistes d’anglès i de francès. D’altra banda, responent també al pla d’acció programat, es va donar a                   
conèixer la tasca del grup impulsor i els objectius del programa al claustre i al consell escolar, i es va crear una                      
pestanya a la web del nostre institut escola (blocs.xtec.cat/latordera), on s’hi van anar penjant una mostra de les                  
diferents actuacions.  

 
Es preveu al llarg dels tres cursos d’implementar els diferents projectes elaborats al GEP, a les assignatures de                  
Physical Education, de Sciences i de Technology, en anglès; a les d’Éthique i de Sciences Sociales, en francès. 

 



 
 

 

COMPOSICIÓ EQUIP IMPULSOR 

Nom Càrrec/matèria/ 
ocupació 
(IN,PD,PP) 

Tasques GEP FORMACIÓ GEP FORMACIÓ 
AICLE 

sí no 

Albert March Adjunt de direcció / 
Biologia / IN 

❖ Implementa a Sciences in lab a 3r 
d’ESO 

❖ Vetlla per a la bona comunicació 
entre els departaments 
involucrats 

❖ Recull a la documentació del 
centre (PEC, PLC, PGA, MA) les 
propostes de l’equip impulsor per 
a la seva actualització 

❖ Garanteix els aspectes 
organitzatius (horaris, reunions...). 

❖ Fa el traspàs d’informació, de 
manera global, al claustre 

❖ Recull la valoració dels alumnes 
❖ Recull i organitza els materials 

AICLE creats en el marc del 
programa GEP 

❖ Recull els resultats de l’impacte i 
l’avaluació del projecte al centre 

 X Perfil lingüístic 
AICLE/CLIL 

Marc de Pedro Cap de departament / 
EF / IN 

❖ Implementa a Physical Education 
(EF) a 1r d’ESO 

❖ Vetlla per a la bona comunicació 
entre els departaments 

X  Perfil lingüístic 
AICLE/CLIL 



 
 

involucrats 
❖ Fa el traspàs d’informació, de 

manera global, al claustre 
❖ Participa a les sessions de 

formació GEP 

Isabel León Tutora / Anglès / CS ❖ Assessora GEP Anglès 
❖ Vetlla per a la bona comunicació 

entre els departaments 
involucrats 

❖ Fa l’acolliment i explicació del 
projecte als nous professors 

❖ Fa el traspàs d’informació, de 
manera global, al claustre 

❖ Planifica la difusió moodle del 
centre 

❖ Revisa els materials des del punt 
de vista lingüístic 

❖ Participa a les sessions de 
formació GEP 

X  Perfil lingüístic 
AICLE/CLIL 

Lourdes Romero Tutora / Francès / CS ❖ Assessora GEP Francès i 
implementa a Éthique a 3r i 4t 
d’ESO 

❖ Vetlla per a la bona comunicació 
entre els departaments 
involucrats 

❖ Fa l’acolliment i explicació del 
projecte als nous professors 

❖ Fa el traspàs d’informació, de 
manera global, al claustre 

❖ Planifica la difusió al web i moodle 

X  Perfil lingüístic 
AICLE/CLIL 



 
 

del centre 
❖ Revisa els materials des del punt 

de vista lingüístic 
❖ Participa a les sessions de 

formació GEP 

Illa Pomares Coord. pedagògica / 
Socials / IN 

❖ Implementa a Sciences Sociales 
a 3r i 4t d’ESO 

❖ Fa el traspàs d’informació a 
l’equip docent i recull les seves 
propostes 

❖ Vetlla per a la bona comunicació 
entre els departaments 
involucrats 

❖ Recull a la documentació del 
centre (PEC, PLC, PGA, MA) les 
propostes de l’equip impulsor per 
a la seva actualització 

❖ Concreta els punts a tractar en 
cada reunió 

❖ Recull els acords al final de la 
reunió 

❖ Fa el traspàs d’informació, de 
manera global, al claustre 

❖ Participa a les sessions de 
formació GEP 

X   

 

  



 
 

 

 
1.2. Perfil del professorat 

 

Recursos 
humans 

Nombre docents 
Nivell B1 

Nombre docents 
Nivell B2 

 

Nombre docents 
Nivell C1 o superior 

Nombre docents 
Formació 

AICLE/EMILE 

Nombre docents 
Especialistes en 

llengües estrangeres 

Forma 
ocupació 

PD CS IN PD CS IN PD CS IN PD CS IN PD CS IN 

Anglès    1  2  1 1  2 3 1 1 2 

Francès  1 2 1 1 2      1  1  

 

 
1.3. Perfil de l’alumnat 

 
 

ANGLÈS FRANCÈS ÀRAB ROMANÈS URDU PORTUGUÈS RUS SARAHULE ITALIÀ GALLEC 

1 1 23 7 6 2 3 3 3 1 

 
 
 

XINÈS BEREBER MANDINGA SARAHULE QUECHUA BASC ALEMANY SONIKE WOLOF BOSNI 

1 11 1 8 2 1 2 1 1 1 

  



 
 

 
1.4. Resultats d’aprenentatge 

 
 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES ANGLÈS (mitjà-baix, mitjà-alt, alt) 

 Resultats 6è Resultats Catalunya Resultats 4t ESO Resultats Catalunya 

Global 
2015 75,6% 
2016 60,1% 
2017 66,7% 

2015  83,5% 
2016  83,5% 
2017  85,4% 

2015  83,3% 
      2016 75% 

2017  63,7% 

2015  81% 
2016  86,3% 
2017  85,4% 

Comprensió 
oral 

2015 75,7% 
      2016 60% 

2017 75,5% 

2015  82,3% 
2016  82,9% 
2017 87,9 % 

2015  86,7% 
2016  82,5% 
2017  77,3% 

2015  88,4% 
2016  84,3% 
2017  87,1% 

Comprensió 
lectora 

2015 87,8% 
2016 64,4% 
2017 71,1% 

2015 82,6% 
2016  82,6% 
2017  89,3% 

2015 93,3% 
2016  87,5% 
2017  79,6% 

2015  84,9% 
2016  86,5% 
2017  89,9% 

Expressió 
escrita 

2015 78% 
2016 55,6% 
2017 75,5% 

2015  78,9% 
2016  78,8% 
2017  72,9% 

2015  16,6% 
      2016  60% 

2017  38,7% 

2015  60,5% 
2016  64,8% 
2017  66,1% 

 
  
Es veu important la participació al programa GEP amb la implementació dels projectes treballats, així com                
incentivar a formar part del projecte a tot el professorat susceptible de participar-hi, per millorar els nostres                 
resultats de centre, ja que estan per sota de la mitjana de Catalunya, especialment a les globals i en l'expressió                    
escrita a 4t d’ESO, el darrer curs. 
 
També constatem que cal reforçar a la primària l’àmbit lingüístic i vetllar per l’acompliment i ampliació de les                  
hores de llengua anglesa, en especial a cicle superior. 
 

 



 
 

MOSTREIG COMPETÈNCIES BÀSIQUES FRANCÈS 

2018/2019 Resultats 4t ESO 
(20 alumnes optativa) 

Prova B1 pel Batxibac 
(opció de 3 alumnes) 

Comprensió lectora 
50% alt 

25% mig-alt 
25% mig 

Global: 8.26/10 

Comprensió oral 
65% molt alt 

35% alt 
Global: 7.2/10 

Expressió escrita 

25% alt 
15% mig-alt 

40% mig 
15% mig-baix 

5% baix 

Global: 8.2/10  

Expressió oral 

5% molt alt 
40% alt 

25% mig-alt 
25% mig 
5% baix 

Global: 7.2/10 

 
 
El grup al qual es passa la prova de competències bàsiques de llengua francesa és un grup molt motivat per a l’aprenentatge                      
d’aquesta. Són 20 alumnes que van començar amb una optativa d’iniciació a 1r d’ESO i han seguit mantenint la tria fins a 4t                       
d’ESO. El grup està molt cohesionat i es mostra desinhibit. Són molt participatius en totes les activitats de centre o de fora del                       
centre. Tenen una bona comprensió. L’aspecte que els costa més és l’expressió escrita. D’entre aquests 20 alumnes, 3 han                   
optat per passar les proves d’accés al Batxibac (batxillerat mixt que permet obtenir el títol en batxillerat i en baccalauréat al                     
mateix temps). Han estat tots tres admesos amb bons resultats. El grup, en general, mostra interès per les proves DELF, però                     
la majoria prefereix presentar-se al B2 després de fer l’optativa a Batxillerat, donat el cost econòmic. N’hi ha dos que es                     
presenten a les proves B1 just en acabar 4t d’ESO amb molt bons resultats. 
 
 



 
 

1.5. Aspectes metodològics 
 

 
Educació Física (2017/2018) - La informació s’ofereix en diferents formats, tant digital com en format paper i oralment.                  
S’utilitzen bastides (scaffolding) per tal que l’alumne construeixi l’aprenentatge. El grup correspon al grup classe. Degut a                 
aquesta realitat, el grup pot ser de fins a 31 alumnes. A l’aula es compta únicament amb un docent. De 1r a 3r d’ESO es fan                          
projectes competencials en els quals intervenen diferents matèries. La durada aproximada de cada projecte és de 4                 
setmanes. Es realitzen diferents tipus d’avaluació: coavaluació, avaluació contínua, etc. El contingut lingüístic en anglès no                
afecta a la qualificació de la matèria d’EF.  
 
Biologia i Geologia (2018/2019) - La informació s’ofereix a través de la plataforma digital Science bits i amb diferents suports                    
visuals, powerpoints, pantalles digitals, així com amb format paper. El grup es desdobla una hora a la setmana per fer                    
laboratori. És el moment en el qual es plantegen activitats pràctiques en anglès. S’utilitzen bastides (scaffolding) per tal que                   
l’alumne construeixi l’aprenentatge. Es compta amb un docent a l’aula per grup classe. A 3r d’ESO es realitzen projectes                   
competencials i els alumnes treballen de manera col·laborativa i autònoma. La durada dels projectes és d’aproximadament 4                 
setmanes. L’avaluació és contínua, essent els alumnes coavaluats amb rúbriques d’avaluació i bases d’orientació.  
 
Ciències Socials (2017/2018) - La informació s’ofereix en diferents formats visuals, com powerpoints, pantalles digitals, etc.                
S’ofereixen activitats de sensibilització, de cooperació i en gran grup per a que els alumnes vagin construint el seu temari. A                     
3r d’ESO es compta amb un docent a l’aula per a tot el grup classe. A 4t d’ESO, el grup és més reduït perquè l’alumnat que                          
rep la matèria són els que han triat l’optativa de francès. Durant el projecte de tercer, el treball es realitza amb grups de 4                        
alumnes, es tracta de grups cooperatius i la durada del projecte és d’aproximadament 4 setmanes. A 4t d’ESO, també es                    
plantegen diferents tipus de treball on cal que col·laborin entre ells; el format habitual és el de 4 alumnes per grup. A 3r                       
d’ESO, s’utilitza la carpeta d’aprenentatge de l’alumne perquè pugui anar veient com evoluciona. A 4t, l’avaluació pot fer-se a                   
partir de rúbriques d’avaluació,  bases d’orientació, etc.  
  



 
 

Éthique (2016/2017) - A 3r d’ESO es fan activitats relacionades amb el tema dels drets dels infants i principis ètics. La                     
informació s’ofereix en vídeo, oralment i amb petits textos i es treballa en petit grup. 
A 4t d’ESO la informació s’ofereix en format paper, d’elaboració pròpia, extreta del llibre 15 valeurs individuelles pour grandir                   
d’Esteve Pujol i Fedra Cutchet i es passen vídeos en llengua francesa que es comenten a classe entre tots. Les activitats són                      
pràcticament en la seva totalitat orals, amb debats a l’aula, exposés i enregistraments. Es treballa en grups, de manera                   
cooperativa. També hi ha algunes activitats d’expressió escrita que són individuals. Des d’Éthique, se celebren les diferents                 
diades i es col·labora en tots els actes que tenen relació amb la comunitat i la participació ciutadana.  
Tant a 3r com a 4t d’ESO s’ofereix l’assignatura d’Ètica a les dues aules simultàniament per a que els alumnes d’opció                     
francès puguin trobar-se en una d’elles.  
 
Tecnologia (2019/2020) - La informació s’ofereix en suport powerpoint, en format paper i d’altres. Les activitats que es                  
plantegen són competencials. S’utilitzen bastides (scaffolding) per tal que l’alumne construeixi l’aprenentatge. A 1r d'ESO, es                
treballa a partir de simulacions, jocs i flashcards. Hi ha activitats orals en les qual els alumnes participen en petit grup amb el                       
seguiment del docent. Es treballa el vocabulari relacionat amb les eines i el taller. 
A 2n d'ESO es fan activitats escrites i orals, utilitzant diferents suports com vídeos, web multidec... Primer, treballen en petits                    
grups i, finalment, hi participa tota la classe. Es treballa vocabulari relacionat amb el medi ambient i l'electricitat. 
 
 
2. OBJECTIUS 
 

2.1 Objectiu general del programa 
 

OBJECTIU GENERAL 

Millorar el nivell de competència en llengua estrangera de l'alumnat que participa en el programa 

INDICADOR GENERAL - Resultats a les avaluacions, amb els percentatges d’alumnes que superen la llengua               
estrangera i resultats a les avaluacions externes. 

 
 



 
 

 
2.2 Objectius específics 

 

OBJECTIU ESPECÍFIC 1 (METODOLÒGIC) - INCORPORAR PROGRESSIVAMENT LA LLENGUA ESTRANGERA COM A 
EINA DE COMUNICACIÓ A TRAVÉS DE MATÈRIES NO LINGÜÍSTIQUES 

ESTRATÈGIA 1 -  Augmentar el nombre d’hores d’exposició a la llengua estrangera a ESO 

 
ACTIVITATS - 
ACCIONS 
 

 
RECEPTORS 
 

 
QUINS CANVIS VOLEM 
VEURE? 
 
 

  
TEMPORITZACIÓ 

 
 
RESPONSABLE 
 1r any 2n any 3r any 

Physical Education 1r i 2n d’ESO 
Increment de la 
comprensió i expressió 
orals en anglès  
 

X X X Marc de Pedro 
Biology lab  
 
 

3r d’ESO  X X Albert March 

Technology 1r i 2n d’ESO   X Yolanda García 

Éthique 3r i 4t d’ESO 
Increment de la 
comprensió i expressió 
orals en francès 

X X X Lourdes Romero 

Sciences sociales 3r i 4t ESO 
Increment de la 
comprensió lectora en 
francès 

X X X Illa Pomares 

 
INDICADOR 1.1 - Nombre de matèries que s’imparteixen en llengua estrangera i nombre d’hores d’exposició a la llengua 
estrangera des de cada una d’aquestes matèries 
 

 



 
 

PLANIFICACIÓ HORÀRIA GEP (matèries no lingüístiques en anglès o francès) 
EVOLUTIU PER A L’INDICADOR 1.1 

 
CURS  
16-17 

ABANS GEP 

CURS  
17-18 

CURS  
18-19 

CURS  
19-20 

CURS  
20-21  

POST GEP * 
Nº mestres implicats 2 4 5 6 segons assignacions 

Sessions GEP (anglès)  
Biologia i Geologia 3r d’ESO   

1 unitat 
didàctica 

(Circulatory 
System) 

1 h/set 1 h/set 

Sessions GEP (anglès) 
Ed. Física 1r d’ESO   Sessions 

esporàdiques 2 h/set 2 h/set 2 h/set 

Sessions GEP (anglès)  
Ed física 2n d’ESO    2 h/set 2 h/set 

Sessions GEP (anglès)  
Tecnologia 1r d’ESO    1 unitat 

didàctica (Tools) 
1 unitat didàctica  

(Tools) 

Sessions GEP (anglès)  
Tecnologia 2n d’ESO    

1 unitat 
didàctica 

(Electricity) 

1 unitat didàctica 
 (Electricity) 

Sessions GEP (francès)  
Éthique,  3r d’ESO 1 h/set 1 h/set 1 h/set 1 h/set 1 h/set 

Sessions GEP (francès)  
Éthique  4t d’ESO 1 h/set 1 h/set 1 h/set 1 h/set 1 h/set 

Sessions GEP (francès)  
Sciences sociales 3r d’ESO  Activitats dins 

de les unitats 
Activitats dins 
de les unitats 

Activitats dins 
de les unitats 

Activitats dins 
de les unitats 

Sessions GEP (francès)  
Sciences sociales 4t d’ESO  Activitats dins 

de les unitats 
Activitats dins 
de les unitats 

Activitats dins 
de les unitats 

Activitats dins  
de les unitats 

 

* La situació per la COVID pot modificar les propostes, així com els moviments de personal que es puguin donar 

 



 
 

ESTRATÈGIA 2 -  Impulsar l’ús de les TAC per donar suport a l’aprenentatge de la llengua estrangera 

 
ACTIVITATS - 
ACCIONS 
 

 
RECEPTORS 
 

 
QUINS CANVIS VOLEM 
VEURE? 
 
 

  
TEMPORITZACIÓ 

 
 
RESPONSABLE 
 1r any 2n any 3r any 

Ús regular de les TAC 
aprofitant les opcions 
que les diferents 
plataformes donen en 
llengua anglesa o 
francesa. 
Concreció de les 
aplicacions, eines i 
metodologies TAC 
emprades a cada nivell 

Tots els 
cursos 

Increment de la 
comprensió oral i escrita  X X X 

Departaments 
implicats 
 

Consens d’un model de 
programació didàctica 
que reflexi un ús 
metodològic de les TAC 
a l’aula 

Centre Garantir la cohesió en la 
programació   X Coordinació 

pedagògica 

Creació d’un banc de 
recursos TAC-AICLE Centre Augment de recursos  X X Membres del grup 

impulsor 
 
INDICADOR 1.2 - Nombre de plataformes, blocs o webs on la llengua estrangera pot esdevenir la llengua vehicular 
 

 

 



 
 

RECURSOS 
TAC 

Educació Física 
1r i 2n ESO 

Biologia 
3r ESO 

Tecnologia 
1r i 2n ESO 

Socials 
3r i 4t ESO 

Ètica 
3r i 4t ESO 

Anglès Strava 
Padlet 

Virtual Tee 
Answergarden 
Science bits 
Worldmapper 
Natural History Museum 
(London) 
Experiment Archive 

Circuit Builder 
Youtube   

Francès    

dictionnaire-academie.fr 
TV5 MONDE 
education.ign.fr 
reseau-canope-fr  

Answergarden 
Padlet 
Piktochart- Canva 
Youtube 
Puzzlemaker 
Liveworksheets 
Acapela Group 
lespetitscitoyens.com 

 

  

https://lespetitscitoyens.com/


 
 

 

ESTRATÈGIA 3 -  Incrementar la formació en llengua estrangera (anglès/francès) del professorat no especialista  

 
ACTIVITATS - 
ACCIONS 
 

 
RECEPTORS 
 

 
QUINS CANVIS VOLEM 
VEURE? 
 
 

  
TEMPORITZACIÓ 

 
 
RESPONSABLE 
 1r any 2n any 3r any 

Incentivar per a una 
formació en metodologia 
AICLE/ÉMILE 

Claustre  

Augment de la 
competència lingüística 
del professorat no 
especialista 

X X X 

Grup impulsor 
GEP i Equip 
directiu 
 

Reunions de coordinació 
per transferir el 
contingut de la formació 
GEP 
 

Membres del 
grup impulsor 

Garantir la cohesió i donar 
a conèixer els nous 
projectes 

 X X Coordinador grup 
impulsor GEP 

INDICADOR 1.3 -  Nombre total de docents amb formació en llengua estrangera 
 

RECURSOS 
HUMANS 

Nombre docents 
Nivell B1 

Nombre docents 
Nivell B2 

Nombre docents 
Nivell C1 o superior 

Nombre docents 
Formació 

AICLE/EMILE 

Nombre docents 
Especialistes en 
llengua estrangera 

Ocupació PD CS IN PD CS IN PD CS IN PD CS IN PD CS IN 

Anglès    1  6*   1  1 7*  1 2 

Francès  1 1* 1 1 4*     1* 3*  1  

* Augment de docents amb formació en llengua estrangera en el curs 2019/2020, al final del programa GEP. 



 
 

 

OBJECTIU ESPECÍFIC 2 (ORGANITZATIU I DE GESTIÓ) - PROMOURE LA COL·LABORACIÓ DOCENT 

ESTRATÈGIA 1 - Despertar l’interès dels docents en la competència en llengua estrangera 
 

 
ACTIVITATS - ACCIONS 
 

 
RECEPTORS 
 

 
QUINS CANVIS VOLEM 
VEURE? 
 
 

  
TEMPORITZACIÓ 

 
 
RESPONSABLE 
 1r any 2n any 3r any 

Informar al Claustre de les 
diferents formacions i del 
programa GEP 

Tot el 
professorat 

Augment de professorat 
amb perfil lingüístic X X X Coordinador GEP 

Facilitar l’intercanvi amb 
docents d’altres centres 
que també formen part del 
programa GEP 

Tot el 
professorat 
amb perfil o 
especialista 

Noves estratègies i 
actuacions, nous projectes  X X Equip directiu 

Promoure la col·laboració 
a les jornades on la 
llengua estrangera tingui 
protagonisme amb alumnat 
d’altres centres, com 
l’English Day o la Journée 
du français 

Tota la 
comunitat 

Motivació per a la 
participació a qualsevol 
activitat on la llengua 
estrangera sigui la 
vehicular 

 X X Especialistes de 
llengua estrangera 

Insistir en la demanda 
d’un/a auxiliar de conversa Alumnat 

Millora de la competència 
tant d’alumnes com de 
professorat 

X X X Equip directiu 

INDICADOR 2.1 -  Nombre de col·laboracions amb altres docents del claustre o d’altres centres 
 



 
 

 

COL·LABORACIÓ AMB DOCENTS EXTERNS 

ANG 
Visita a l’Institut Vilamajor, centre 
GEP, per compartir 
metodologies 

English day. Jornada d’intercanvi 
entre centres de Sant Celoni  

FRA 
Intercanvi amb l’Institut Sant Pol 
de Mar, per compartir 
metodologies i experiència GEP 

Journée du français amb la 
coordinació del Baix Montseny - 
Groupe En route. 

Intercanvi amb professors francesos que 
imparteixen àrees no lingüístiques, del 
Collège Didier Daurat de Saint-Gaudens 
(EPS, Éthique) 

 

ESTRATÈGIA 2 -  Difondre les diferents actuacions i resultats a tota la comunitat 

ACTIVITATS - ACCIONS 
 

RECEPTORS 
 

QUINS CANVIS VOLEM 
VEURE? 
 
 

 TEMPORITZACIÓ 
 RESPONSABLE 

 1r any 2n any 3r any 

Crear un bloc per al GEP 
dins de la pàgina web del 
centre 

Tota la 
comunitat 

Major interès per consultar 
el bloc de llengua 
estrangera 

X X X Comissió de 
comunicació 

Difondre els documents 
amb els diferents acords i 
decisions 

Tota la 
comunitat 

Coneixement del 
programa i de les 
implicacions d’aquest 

 X X Equip directiu 

Difondre mostres de les 
diferents activitats dutes a 
terme amb els alumnes, de 
les evidències 

Tota la 
comunitat 

Implicació i compromís de 
la comunitat cap aquest 
tipus d’activitats. Bona 
valoració per part de les 
famílies i dels alumnes. 

 X X Grup impulsor 



 
 

INDICADOR 2.2 -  Nombre d’articles a la web del nostre centre en relació a les actuacions del GEP 
 

COL·LABORACIÓ A LA WEB DE LA TORDERA 

curs 2017/2018 curs 2018/2019 curs 2019/2020 curs 2020/2021 

Creació de la pàgina GEP a la 
www.blocs.xtec.cat/latordera 
S’hi pengen els documents 
marc del projecte GEP i se’n 
fa difusió a tota la comunitat 
per les vies establertes 

Es vinculen a la pàgina web 
del blocs.xtec.cat els articles 
relacionats amb les 
actuacions GEP i es publiquen 
evidències dels projectes 

Migració a 
agora.xtec.cat/latordera 
Creació de nou de la pàgina per 
difondre els documents. Creació 
de la categoria. S’hi pengen 
publicacions relacionades amb 
els projectes GEP i s’etiqueten 
com a tals.  

Manteniment de la pàgina 
GEP de la nostra web i 
actualització de publicacions. 

 

3. PLANIFICACIÓ HORÀRIA 

EXPOSICIÓ A LA LLENGUA ESTRANGERA EN MATÈRIES NO LINGÜÍSTIQUES 

AULA 

Impartició de dues sessions setmanals d’EF en anglès (1r cicle ESO) Marc de Pedro 
Impartició d’una sessió setmanal de pràctiques al laboratori de Biologia i 
Geologia en anglès (3r ESO) 

Albert March 

Impartició d’una unitat didàctica al taller de l’àrea de Tecnologia en anglès 
(1r cicle ESO) 

Yolanda García 

Impartició d’una sessió setmanal d’Ètica en francès (2n cicle ESO) Lourdes Romero 
Impartició d’activitats dins dels projectes de Socials en francès (2n cicle 
ESO) 

Illa Pomares 

CENTRE 
Coordinació del professorat d’àrees no lingüístiques amb els especialistes Membres del grup 
Definició de places estructurals amb perfil lingüístic Directora i Adjunt de direcció 



 
 

Constitució i manteniment del grup impulsor Equip directiu 
 

 
EXPOSICIÓ A LA LLENGUA ESTRANGERA EN HORES D’ESPECIALITAT - ANGLÈS 

 
SESSIONS SETMANALS INFANTIL I PRIMÀRIA 

 P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è 

CURS 16-17  
ABANS GEP  0 30 mn 1,5 h 1,5  h 1,5 h 1.5 h 2 h 2 h 

CURS 17-18  45 mn 45 mn 1,5 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2,25 h 

CURS 18-19  45 mn 45 mn 1.5 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2,25 h 

CURS 19-20  45 mn 45 mn 1.5 h 2 h 2,25 h 2.25 h 2,5 h 2,5 h 

  

SESSIONS SETMANALS SECUNDÀRIA 

 1r ESO 2n ESO* 3r ESO 4t ESO 1r BATX 2n BATX 

CURS 16-17  
ABANS GEP 3 4 3 3   

CURS 17-18  3 4 3 3   

CURS 18-19 3 4 3 3   

CURS 19-20 3 4 3 3   



 
 

* A 2n d’ESO, s’ofereix també una optativa quadrimestral de dues hores setmanals. 

 

EXPOSICIÓ A LA LLENGUA ESTRANGERA EN HORES D’ESPECIALITAT - FRANCÈS 

SESSIONS SETMANALS PRIMÀRIA 

 5è 6è 
CURS 16-17  
ABANS GEP 0 0 

CURS 17-18 0 0 

CURS 18-19 45 mn setmanals un trimestre 45 mn setmanals un trimestre 

CURS 19-20 45 mn setmanals un trimestre 45 mn setmanals un trimestre 

 

SESSIONS SETMANALS SECUNDÀRIA 

 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 1r BATX 2n BATX 

CURS 16-17  
ABANS GEP 1 2 2 3   

CURS 17-18 1 2 2 3   

CURS 18-19 1 2 2 3   

CURS 19-20 1 2 2 3   



 
 

 

4. IMPACTE I MILLORA 

 
OBJECTIU ESPECÍFIC 1 - Incorporar progressivament la llengua estrangera com a eina de comunicació a través de matèries no lingüístiques 
NIVELL D’ACOMPLIMENT 

Descripció dels indicadors 
Situació inicial  

(previ GEP) 

Situació final 

(final GEP) 
Font Agent 

INDICADOR 1.1 - Nombre de 
matèries que s’imparteixen en 
llengua estrangera i nombre 
d’hores d’exposició a la llengua 
estrangera des de cada una de les 
matèries lingüístiques 

ANG: 0  

 

FRA: 1h Éthique 3r ESO, 1h 

Éthique 4t ESO 

ANG: 2h EF 1r ESO, 2h EF 2n ESO, 

1h Biologia 3r ESO, 1UD 

Tecnologia 1r ESO i 1UD 

Tecnologia 2n ESO 

 

FRA: 1h Éthique 3r ESO, 1h 

Éthique 4t ESO, 1UD Socials a 3r 

ESO, 1UD Socials a 4t ESO 

PGAC Cap d’estudis 

INDICADOR 1.2 - Nombre de 
plataformes on la llengua 
estrangera és la llengua vehicular 
 
 

ANG: -10 

  

FRA: -10 

ANG: 10/+ 

 

FRA: 10/+ 

Memòries 

anuals 

professorat 

Departaments 

INDICADOR 1.3 -  Nombre total de 
docents amb formació en llengua 
estrangera 

ANG: 9 

FRA: 8 

ANG: 11 

FRA: 9 

Fitxa dades 

personals 
Secretaria 

  



 
 

 

OBJECTIU ESPECÍFIC 2 - Promoure la col·laboració docent 
NIVELL D’ACOMPLIMENT 

Descripció dels indicadors 
Situació inicial  

(previ GEP) 

Situació final 

(final GEP) 
Font Agent 

INDICADOR 2.1 -  Nombre de 
col·laboracions amb altres docents 
del claustre o d’altres centres 

ANG: 0 

FRA: 0 

ANG: 2 

FRA: 3 
Actes del 

departament 
Equip impulsor 

INDICADOR 2.2 -  Nombre 
d’articles a la web del nostre 
centre en relació a les actuacions 
del GEP. 
 

 

0 A la nova adreça: pàgina GEP 

amb descripció del projecte  i 

categoria GEP amb 4 articles 

Nodes Equip impulsor 

  



 
 

 
OBJECTIU GENERAL - Millorar el nivell de competència en llengua estrangera de l'alumnat que participa en el programa 

INDICADORS Situació inicial 
16/17 

Situació final 
19/20 

Font Instrument 
d’avaluació 

Agent 

Percentatge d’alumnat que supera la 
llengua anglesa en acabar 1r d’ESO 

89,1% 95,2% 
SIC evolutiu  Notes finals de 1r Coordinador/a cicle 

Percentatge d’alumnat que supera la 
llengua francesa en acabar 1r d’ESO 

83% 96,2% SIC evolutiu  Notes finals de 1r Coordinador/a cicle 

Percentatge d’alumnat que supera la 
llengua anglesa en acabar 2n d’ESO 84,5 % 96,6% SIC evolutiu  Notes finals de 2n Coordinador/a cicle 

Percentatge d’alumnat que supera la 
llengua francesa en acabar 2n d’ESO 92% 95,2% SIC evolutiu  Notes finals de 2n Coordinador/a cicle 

Percentatge d’alumnat que supera la 
llengua anglesa en acabar 3r d’ESO 84% 96,4% SIC evolutiu  Notes finals de 3r Coordinador/a cicle 

Percentatge d’alumnat que supera la 
llengua francesa en acabar 3r d’ESO 100% 100% SIC evolutiu  Notes finals de 3r Coordinador/a cicle 

Percentatge d’alumnat que supera la 
llengua anglesa en acabar 4t d’ESO 95,8% 91,6% SIC evolutiu  Notes finals de 4t Coordinador/a cicle 

Percentatge d’alumnat que supera la 
llengua francesa en acabar 4t d’ESO 100% 100% SIC evolutiu  Notes finals de 4t Coordinador/a cicle 

Percentatge d’alumnat que supera la 
llengua anglesa en les proves externes 
de 4t d’ESO 

63,7% 68,6% 
Competències 

bàsiques 
Resultats de 4t 

Coordinadora 
pedagògica 

Percentatge d’alumnat que supera la 
llengua francesa en les proves 
externes voluntàries del DELF B1 

100% 100% DELF Resultats al B1 Professora 

 



 
 

 
ALTRES INDICADORS 
SOBRE EL PROGRAMA GEP 

Descripció dels indicadors Resultat Font Agent 

Percentatge de reunions 
del grup impulsor respecte 
de les planificades 

75% Actes reunions grup impulsor 
Coordinador  

del grup impulsor 

Percentatge de reunions 
entre el professorat d’àrees 
no lingüístiques  
i especialistes respecte de 
les planificades 

80% Projectes GEP Grup impulsor 

Grau de satisfacció dels 
docents implicats en la 
formació GEP (de 0 a 10) 

7,5 Enquesta Google form (Annex III) 
Coordinador  

del grup impulsor 

Grau de satisfacció de 
l’alumnat (de 0 a 10) 

pendent Google form Coordinador de cicle 

 
  



 
 

ANNEX I -  Qüestionari Perfil del professorat 
 

1. De les següents llengües estrangeres, indica si tens algun nivell o certificat (B1, B2, C1...) 
 

LLENGUA Nivell B1 Nivell B2 Nivell C1 o superior 

Anglès    

Francès    

Altres (indica quina/es)    

 

2. Has fet algun curs a l’estranger en els darrers cinc anys?  
En cas afirmatiu, indica el tema i la llengua en què es va realitzar el curs 

 
3. Has fet algun curs de formació AICLE/EMILE? En cas afirmatiu, indica quin i l’any. 

 
4. Has fet algun postgrau o màster en llengua estrangera? En cas afirmatiu, indica quin. 

 
5. Has estat docent a l’estranger? En cas afirmatiu, on? 

 
6. Tens experiència prèvia en AICLE/EMILE? En cas afirmatiu, indica en què consisteix, en quina àrea, en quins cursos...? 

 
7. Estaries interessat/da en fer classes de la teva matèria en AICLE/EMILE? 

 
8. En quina mesura utilitzes la llengua estrangera en les teves classes? Si ho fas, en quin tipus d’activitat/s? 

 
 

 



 
 

ANNEX II - Qüestionari Perfil de l’alumnat  
 

1. On han nascut els pares? 

2. Quina és la llengua que generalment empra l’alumne/a a nivell familiar amb el pare? I amb la mare? (o tutors legals) 

3. Quina és la llengua que generalment empra l’alumne/a a nivell familiar amb els seus germans? 

4. Amb quina llengua es relaciona habitualment amb els companys de l’escola? 

5. Amb quina llengua es relaciona habitualment amb els amics de fora de l’escola? 

6. Quina acostuma a ser la llengua dels contes o llibres que escolta/llegeix? 

7. En quina llengua acostuma a veure els programes de televisió? 

8. Quina acostuma a ser la llengua dels jocs o videojocs als quals juga? 

 

  



 
 

ANNEX III - Enquesta als docents del grup impulsor sobre el projecte GEP i el seu grau de satisfacció 
 
 
(De 0 a 3, essent 0 la nota més baixa i 3 la més alta) 
  
1. La informació que vaig rebre sobre el programa s’adequa a la realitat. 

Si no és així, explica què esperaves: 

2. M’he sentit a gust en el grup impulsor; se m’ha escoltat i ens hem pogut organitzar, tenint en compte les necessitats i aportacions 

de cadascú. 

Escriu aquí aquelles incidències a tenir en compte: 

3. Considero que un programa com aquest és fonamental per assolir l’objectiu general establert. 

Si creus que hi ha altres factors a valorar, explica quins: 

4. Els objectius específics m’han semblat els adequats per assolir l’objectiu general. 

Anota aquí si afegiries o eliminaries algun punt, després de l’experiència: 

5. La formació rebuda ha permès oferir a l’alumnat projectes de matèries no lingüístiques en llengua estrangera. 

Què has trobat a faltar en la formació? 

6. La formació rebuda m’ha permès conèixer projectes d’altres centres i compartir metodologies. 

7. S’ha percebut en l’alumnat una motivació extra en l’aprenentatge de les llengües estrangeres. 

8. Ha augmentat la meva motivació en l’aprenentatge de les llengües estrangeres. 

9. S’ha vist un major interès del centre i de la resta de docents per augmentar el nivell de competència lingüística en l’alumnat, 

produint-se una adaptació del projecte de centre als canvis motivats per la participació en el programa. 

Observacions: 

10. El meu grau de satisfacció en general respecte a la meva participació al programa GEP: 

Valoració: 


