
PROJECTES DEPARTAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES 
 

AUXILIAR DE CONVERSA 
 
El Departament de Llengües Estrangeres del nostre Institut aposta per l’aprenentatge           
vivencial de les llengües estrangeres. Per aquest motiu i gràcies al suport de l’AMPA de               
l’institut, enguany gaudim de la figura de l’auxiliar de conversa.  
 
La Catherine O’Sullivan, coneguda ja per tots com a Cat, ens ofereix un suport lingüístic               
excel·lent per a millorar l’expressió i la comunicació en llengua anglesa a les aules. 
 

La Cat entra a les aules de 2n, 3r i 4t d’ESO per apropar l’alumnat a l’anglès britànic real,                   
ajudar el professorat i oferir múltiples oportunitats perquè els nostres alumnes practiquin            
l’anglès. A més a més, els dimecres a la tarda també ajuda l’alumnat del centre que es                 
prepara per a la prova oral  del nivell B2. 

 

 

 

 
PROJECTE EXPERIMENTAL EOI : B2 

 
Cada vegada són més els centres educatius de titularitat pública que ofereixen als seus 
alumnes, la possibilitat de preparar-se per a l'obtenció de la certificació del nivell B2 ( més 
conegut com a First) de llengua anglesa a través de l’institut. Aquest nivell certifica que els 
alumnes acrediten un nivell intermedi-alt de domini de la llengua estrangera. 
 
Com ja sabreu, el marc comú europeu de referència per a les llengües (MCER), exigeix a 



l’alumnat universitari acreditar aquest nivell de llengua anglesa per a l’obtenció dels títols 
oficials de les diferents carreres universitàries. 
 
Per aquest motiu, el departament de llengües estrangeres del nostre institut, juntament amb             
l’EOI de Mataró, proposa una preparació específica d’un curs per als alumnes que així ho               
desitgin i que ja tinguin cert nivell i els calgui preparar estratègies específiques d’examen              
per poder treure’s el nivell B2. 
L’avantatge de preparar-se a través del centre és, en primer lloc, la gratuïtat del curs 
( materials a part) i en segon lloc, el tipus de contingut i el tractament de temes de les                    

proves, adequats a la seva edat, als seus interessos i experiències reals. Un altre gran               
avantatge és també poder fer les proves orals (en grups de 3) amb els mateixos companys                
amb qui s’han estat preparant durant el curs. Tanmateix, la resta d’apartats de la prova               
tenen el mateix grau de dificultat per a tots els candidats. 

 

 
 

 
SING ALONG  a 2n i 3r ESO! 

 
En què consisteix el projecte The Sing Along? Barbara Latham i Josep Suller (professors              
i músics experimentats en anglès) fan un concert en directe. Però es tracta d’un concert               
diferent: els estudiants poden veure les lletres de les cançons projectades en una pantalla              
gran i se’ls anima no només a escoltar passivament, sinó a unir-se a cantar i actuar plegats. 

 
La música és una molt bona eina a utilitzar a l’hora d’aprendre un idioma i també és molt                  
eficaç per a motivar l’alumnat. Fora les aules els alumnes estan exposats a la música en                
anglès i forma part del seu dia a dia. El Sing Along és una oportunitat per poder gaudir                  
aprenent. Fa anys que des del departament de llengües estrangeres es proposa aquesta             
sortida i sempre té molt d’èxit. 
 
És per tot això que el Sing Along és un projecte que duem a terme cada any i els alumnes i                     
el professorat el gaudim moltissim. 
 



 
 

 
PROJECTE E-Twinning 2019-20: Barcelona-Finland-Greece-Cypruss 

 
El departament de llengües estrangeres i el departament de tecnologia del nostre institut             
treballem conjuntament en un projecte de col·laboració escolar europeu amb escoles de            
Finlàndia, Grècia i Xipre.  
La plataforma virtual o espai comú de treball es coneix com espai E-Twinning. Els centres               
participants proposem tasques i activitats de coneixement cultural dels respectius països i            
aprenem sobre la realitat cultural dels altres països.  
 
Per a més informació, visiteu el link: https://twinspace.etwinning.net/107100/home 
 
CULTURAL HERITAGE IN OUR COUNTRIES 

Logo del projecte 
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