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Etapes
educatives
Anglès a
Parvulari

Hores/
setmana
1h + 4h
opcionals

Accions i metodologies de treball educatives

Nivells acadèmics
Curs 2017-2018

Treball oral: contes, cançons, jocs, rutines,
representacions...

Etapes
educatives

Hores/
setmana

Anglès a
Secundària

3h (per nivells)

Accions i metodologies de treball educatives
Totes les hores en grups reduïts per nivells segons el
Marc Europeu comú de referència.

Activitats TPR (total physical response).

L’anglès en context: technology (1h/set) a 2n d’ESO.

Ambient d’Art in English: sessió de treball lliure de
creació artística amb l’anglès com a llengua vehicular i
de comunicació (1h opcional 4 dies a la setmana).

Auxiliar de conversa: sessions per treballar l’expressió
oral en grup reduït i preparació de les proves orals dels
exàmens oficials. Programa CAPS Plus de Home to
Home. Professors nadius acollits per algunes famílies de
l’escola.

Auxiliar de conversa: suport a l’aula i treball d’expressió
oral. Programa CAPS Plus de Home to Home. Professors
nadius acollits per algunes famílies de l’escola.

Projecte de recerca a Irlanda (estada de 6 dies en
famílies).

Explicació de contes en anglès a la Biblioteca.

Participació “European Youth Parliament”.

Anglès a
Primària

C.I.

2h

C.M.

3h

C.S.

4h

Speaking in progress. A partir de 4t, 1h d’anglès en mig
grup per afavorir l’expressió oral (a 4t a base de jocs i a
5è i 6è a base de presentacions).
L’anglès en context: projectes interdisciplinaris i
laboratori de ciències naturals en anglès a 5è i a 6è de
Primària.
Auxiliar de conversa: suport a l’aula i sessions per
treballar l’expressió oral en grup reduït. Programa CAPS
Plus de Home to Home. Professors nadius acollits per
algunes famílies de l’escola.
Recomanacions mensuals per establir contacte amb
l’anglès a casa.
Explicació de contes en anglès a la biblioteca

Possibilitat de fer estades a Irlanda i al Canadà, a través
de l’agència de viatges de l’Escola d’Idiomes del CIC.

A 6è es realitza la
prova Flyers (A2) a
nivell intern amb
professors del CIC
57% obtenen
puntuació superior
a 7,4

Preparació de l’examen del First Certificate de Cambridge
(B2) a alumnes de 3r i 4t d’ESO.

Francès a
Secundària

3h (per nivells)

Llengua obligatòria per a tots els alumnes
Totes les hores en grups reduïts per nivells segons el
Marc Europeu comú de referència.

Resultats de
les proves de
Competències
Bàsiques de 6è d’EP

El francès en context: vídeos, textos...

Activitats d’estiu en anglès:

Batxillerats

3h en grups
reduïts segons
nivells.

Oferiment de llengua estrangera: anglès, francès i
alemany
Domini i ús alternatiu a l’aula d’altres llengües, en
especial l’anglès i el francès com a font de riquesa
cultural, com a eina d’aprenentatge i com a instrument
per a l’adquisició d’una captació en entorns cada cop
més complexos.
Acreditació de proves oficials

Summer Adventure School

Estudiant del MIT com a professor resident durant un mes

Immersió lingüística tots els dies amb jocs, reptes, tallers i cançons.
I, a més, una sortida o una aventura cada setmana. Oferta per a tots els alumnes de P5 i de Primària.

Possibilitat de cursar el Batxibac

Campus FAV (Futbol, Anglès i Valors)
Una estona cada dia d’immersió amb classes que impartiran els professors de CIC Idiomes.

Llengües estrangeres - Thau Sant Cugat

Curs 2017-2018

Resultats de
les proves de
Competències
Bàsiques de 4t
d’ESO
94,3% dels alumnes

al nivell mig alt i alt

Nivells a finals
de 4t d’ESO
C1: 21,97%
B2: 64,84%
B1: 13,19%
A2: 0%

Nivells a finals
de 4t d’Eso
B1: 45,88%
A2 Plus: 54,12%

Treball de síntesi a França (estada de 6 dies en famílies)
90,9% dels alumnes
al nivell mig alt i alt

Biblioteca mòbil de llibres en anglès

L’aprenentatge dels idiomes a les escoles Thau es realitza amb la
metodologia i la supervisió de CIC Idiomes

Nivells acadèmics

Anglès.
Nivells a finals de
2n Batx.
B2: 32.5%
C1: 41.5%
C2: 22.6%

Francès. Nivells a
finals de 2n Batx
B1: 40%
B2: 55%

