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Etapes 
educatives

Hores/
setmana Accions i metodologies de treball educatives

Anglès a 
Parvulari

P3: 4 h 
setmanals 

• Treball significatiu de l’inici del dia amb la gestió dels càrrecs, rotllana del matí...  
• Treball d’aula al matí 
• Sessió d’anglès al bosquet de l’escola 
• Treball d’hàbits de menjador  
• Story Corner: xarxa família - escola. Pares i mares de parvulari i cicle inicial  
   són convidats a explicar un conte a la classe dels seus fills/es 

ACTIVITATS AMB CIC IDIOMES EN HORARI LECTIU: 
3 obres de teatre en anglès a l’escola interpretades per mestres de CIC Idiomes

P4: 4 h 
setmanals 

• Treball d’aula al matí  
• Treball d’hàbits de menjador   
• Treball d’aula a la tarda  
• Treball significatiu de les rutines del final del dia  
• Story Corner: xarxa família - escola. Pares i mares de parvulari i cicle inicial  
   són convidats a explicar un conte a la classe dels seus fills/es  
• Obra de teatre amb una companyia anglesa 

ACTIVITATS AMB CIC IDIOMES EN HORARI LECTIU:   
3 obres de teatre en anglès a l’escola interpretades per mestres de CIC Idiomes 

P5: 4 h 
setmanals 

• Treball significatiu de l’inici del dia  
• Treball d’aula al matí  
• Jocs a l’aire lliure en anglès  
• Treball significatiu de les rutines del final del dia  
• Story Corner: xarxa família - escola. Pares i mares de parvulari i cicle inicial  
   són convidats a explicar un conte a la classe dels seus fills/es 

• Obra de teatre amb una companyia anglesa 

ACTIVITATS AMB CIC IDIOMES EN HORARI LECTIU:   
3 obres de teatre en anglès a l’escola interpretades per mestres de CIC Idiomes
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educatives

Hores/
setmana Accions i metodologies de treball educatives Nivells acadèmics

Curs 2019-2020

Anglès a 
Primària

1r:  
3h setmanals

2n:  
4h setmanals 

3r:  
4h setmanals 

4t:  
4h setmanals 

5è:  
4h setmanals 

6è:  
4h setmanals 

 

1r EP: 2h setmanals de treball amb mig grup. 1h de treball 
amb auxiliar de conversa de la Gran Bretanya*  
2n EP: 2h setmanals de treball amb mig grup. 1h de treball 
amb auxiliar de conversa de la Gran Bretanya *  
3r EP: 2h setmanals de treball amb mig grup. 1h de treball 
amb auxiliar de conversa de la Gran Bretanya *  
4t EP:  1h de workshop setmanal de treball amb mig grup 
5è EP: 1h de workshop setmanal de treball amb mig grup  
6è EP: 1h de workshop setmanal de treball amb mig grup  

• Workshops amb grups reduïts per potenciar l’expressió oral   
• Activitats multimèdia amb Ipads  
• Servei de llibres de préstec en anglès  
• Projectes interdisciplinaris de temes de Medi Social  
   i Natural a tots els cursos de Primària  
• Projectes vinculats a THAU TV  
• Story Corner: xarxa família - escola. Pares i mares de  
   parvulari i cicle inicial són convidats a explicar un conte     
   a la classe dels seus fills/es  
• Obra de teatre amb una companyia anglesa  

ACTIVITATS AMB CIC IDIOMES EN HORARI LECTIU: 

Tallers d’immersió lingüística al llarg del curs

A 6è, es realitza la 
prova de nivell A2 
amb professors de 
CIC Idiomes1 
 
El 55,23% obtenen 
puntuació superior 
a 7,4

Resultats de 
les proves de 
Competències 
Bàsiques de 6è

83,3% dels alumnes 
al nivell alt i mig alt
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Hores/
setmana Accions i metodologies de treball educatives Nivells acadèmics

Curs 2019-2020

Anglès a 
Secundària

3h (per nivells) 

Totes les hores 
en grups 
reduïts i per 
nivells, segons 
el Marc 
Europeu comú 
de referència 

• Laboratori en anglès: pràctiques de ciències naturals.    
  1h a 3r d’ESO 
• Participació a ‘European Youth Parliament’  
• Possibilitat de fer estades a Irlanda i al Canadà. A través  
  del Departament d’Estades Lingüístiques de CIC Idiomes  
• Preparació de l’examen del First Certificate de  
  Cambridge (B2) a alumnes de 3r d’ESO i de 4t d’ESO  
• Prova interna de nivell B1 a tots els alumnes de 2n d’ESO  
• A 4t d’ESO, possibilitat de participar en un Workshop  
  a Thau BCN amb estudiants d’enginyeria del MIT de  
  Massachusetts 

ACTIVITATS AMB CIC IDIOMES EN HORARI LECTIU: 

Workshops amb docents nadius del CIC al llarg del curs 

Resultats de 
les proves de 
Competències 
Bàsiques de 4t 
d’ESO

86,7% del alumnes 
al nivell alt i mig alt 

Nivells a finals de 4t 
d’ESO 
 
C1: 14%  
B2: 43%  
B1: 33%  
A2: 10%     

Francès a 
Secundària

3h (per nivells) 

Totes les hores 
en grups 
reduïts. Per 
nivells a partir 
de 4t, segons 
el Marc 
Europeu comú 
de referència 

• Llengua obligatòria per a tots els alumnes  
• Coneixements de la cultura francesa a través de la  
  projecció en versió original de pel·lícules franceses a cada  
  nivell i cada trimestre  
• Projecte interdisciplinari a 4t d’ESO sobre la 1a Guerra  
  Mundial amb Socials  
• Preparació de l’examen del B1 a alumnes de 4t d’ESO   
• Producció i edició de vídeos 

Nivells a finals de  
4t d’ESO (DELF) 
 
A2.1: 39,2%  
A2.2: 35,8%  
B1: 25% 
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Hores/
setmana Accions i metodologies de treball educatives Nivells acadèmics

Curs 2019-2020

Batxillerat 3h (per nivells) • Ensenyament de l’Anglès i Francès amb un seguiment  
  acurat de l’alumne i la metodologia i tots els nivells de  
  l’escola d’idiomes.     
• 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 capacitació en entorns cada  
  cop més complexos  
• Preparació i acreditació de proves oficials  
• Estudiant del MIT com a professor resident durant un mes  
• Possibilitat de cursar el Batxibac (doble titulació  
  Batxillerat i Baccalauréat)  
• Acompanyament i capacitació per realitzar els estudis  
  universitaris a l’estranger  

Anglès. Nivells a 
finals de 2n Batx 
 
C2: 32,02% 
(Proficiency)  
C1: 44,30% 
(Advanced)  
B2: 18,42% (First)  
B1+: 5,26% (Upper-
intermediate) 

Francès. Nivells a 
finals de 1r Batx 
 
C1: 28,60%  
B2: 38,90%  
B1: 20,80% 

*A partir del mes d’octubre  1 Resultats del curs 2018-219 


