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Benvolgudes famílies,  

 

 Us volem informar que l’Institut del Ter  ha rebut una beca del “Ministerio de Educación” 

que permetrà als alumnes  de 1r i 2n d’ESO participar en una estada d’ immersió lingüística 

en llengua anglesa en un alberg de la Xarxa pública XANASCAT. 

Aquesta actuació  forma part del “Programa d’Orientació i reforç per a la Millora i 

Suport en l’Educació” del Ministeri d’Educació i Formació Professional i està cofinançat 

pel “Programa Operatiu d’Ocupació, Formació i Educació del Fons social Europeu 

2014-2020”. 

 Les estades d’immersió lingüística en llengua anglesa són una acció d’extensió educativa 

que contribueix a la millora de la competència lingüística en llengua estrangera de 

l’alumnat i també de les seves habilitats socials i relacionals.  

Aquesta proposta s’adreça a l’alumnat d’ESO matriculats en centres de màxima i alta 

complexitat i oferirà als participants un programa d’activitats didàctiques i lúdiques 

vehiculades en llengua anglesa .  

 Amb aquesta proposta es vol incrementar les oportunitats d’aprenentatge  d’una llengua 

estrangera de l’alumnat que, per diferents motius, té dificultat per participar en activitats 

extraescolars que contribueixen a reforçar l’aprenentatge d’una llengua estrangera amb 

poca o nul·la presència en el context social de l’alumnat.  

 L’estada es farà a l ‘alberg Jaume I a l’Espluga de Francolí entre els dies 18 i 20 de març 

de 2020 (tres dies/dos nits).  Totes les activitats es faran en llengua anglesa i estaran 

supervisades per monitors/es  i especialistes en aquesta llengua. Així mateix professorat  

del nostre centre els acompanyaran durant el viatge i l’estada. 

El Projecte en llengua anglesa que treballaran els nostres alumnes s’anomena Let’s go 

compren activitats molt variades: des de jocs més moguts d’activitat física a activitats 

intel·lectuals com ara gimcanes o resoldre misteris.  
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Les despeses de l’estada i de les activitats estan subvencionades pel Ministerio. I les 

famílies només haureu  de pagar el cost del transport en bus des de Manlleu fins a l’alberg 

adjudicat. El cost en aquest cas és de 28 € (anada i tornada) 

 

Si esteu interessats a participar en aquestes estades caldrà que feu l’ingrés de 28 €  

i portar el comprovant a la secretaria de l’institut, abans del dia 18 de gener  del 2020 en 

el número de compte: 

 

ES80 2100 4028 4722 0003 3533 

de “Caixabank” – Av. de Roma, 206 

 

Fora d’aquest termini no s’acceptaran pagaments.  

 

Cordialment, 

 

L’Equip Directiu 

 

Manlleu,   7 de gener de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


