
Tractament de les llengües estrangeres al nostre centre  

ENGLISH 

Des de P3 fins a 4t ESO. Al centre, a més dels mestres especialistes d’anglès,   tenim els 

auxiliars de conversa (assistents nadius) que ens ajuden a fer de la llengua una eina pel dia a 

dia. (Enguany no ens acompanyen per la pandèmia, esperem tornar a tenir-los aquí el proper 

curs). Aquests auxiliars conviuen  durant el curs amb les famílies que ho sol·liciten sent aquesta 

una molt bona experiència pels nens i nenes ja que fan una bona immersió en l’anglès. 

Educació Infantil 

A Ed. Infantil treballem amb llibres i tot el seu material: big books, flash cards, posters, games, 

songs, stikers... I treballem la llengua anglesa de forma transversal: expliquem contes, fem 

psicomotricitat i música, ... introduint el vocabulari de les nostres rutines. 

Educació Primària 

Treballem les cinc habilitats: listening, reading, grammar, writing and speaking. Sovint amb 

grups reduïts per a poder fer activitats més dinàmiques i donar més èmfasi a l’speaking. 

De 1r a 4t d’ ed. Primària hi ha una hora de Science in English. 

Als nens i nenes de 5è se’ls dona l’oportunitat de presentar-se a MOVERS i així poder adquirir 

un títol de Cambridge  de reconeixement internacional. 

ESO 

Els alumnes d’ESO treballen del nivell A2 fins al B2 (marc europeu comú de referència) i a 4t 

d’ESO tenen l’opció d’examinar-se del  B2  a la  Universitat Internacional de Catalunya. 

El mètode de treball continua la línia de l’ ed. Primària i introduïm l’anglès en altres 

assignatures. 

DEUTSCH 

A l’ESO oferim l’alemany com  assignatura optativa. Els alumnes de 1r fan una iniciació molt 

bàsica per tal que puguin valorar si volen continuar. A partir de 2n faran del nivell A1 fins al B1. 

 INTERCANVIS 

Els nois i noies d’ESO participen en intercanvis  per tal que puguin conèixer joves de la seva 

edat  i així practicar llengües estrangeres. Hem fet intercanvis amb USA, UK i Deutschland. 

 


