VOCALIA INTERNACIONAL
Escola Costa i LLobera
curs 19-20

MISSIÓ I VISIÓ

Missió: Estimular i col·laborar amb la comunitat de l’Escola per aconseguir consolidar i potenciar el sentit internacional dels nois i
noies en el seu entorn educatiu.
Visió: Desenvolupar els programes enfocats a millorar un bon nivell de llengua estrangera al final dels cicles escolars, millorant les
relacions internacionals de l’escola i potenciant aquelles activitats dirigides a millorar el coneixement de les altres cultures tant pels
estudiants com pel quadre docent així com donant suport a les famílies en aquests aspectes.
Learning another language opens up access to other value systems and ways of interpreting the world, encouraging inter-cultural
understanding and helping reduce xenophobia
Declaració de la UNESCO

ANGLÈS
GET / Vocalia Internacional Costa i LLobera

Infantil / Primària / Secundària

ANGLÈS A TRAVÉS DEL GET

EL PROJECTE D'ANGLÈS: GET
El GET (Global English Track) és un programa d'aprenentatge d'anglès per escoles vinculat amb l'AFA a través de la vocalia internacional i amb
l'escola a través del departament d'anglès.
El programa té un recorregut des de P3 fins a 2n de batxillerat, contempla l'extraescolar com un camí que va des d'Infantil a Secundària. El
projecte complementa la feina que du a terme el departament d'anglès de l'escola en horari curricular i reforça especialment la comunicació i la
pronunciació de la llengua amb l'ús de professorat exclusivament nadiu en anglès.
L'objectiu final d'aquest programa és que els nostres nois i noies assoleixin el nivell B2 d'anglès (Cambridge First Certificate) entre el 4rt
d'ESO i 2n de Batxillerat (nivell que convalida per estudis superiors).
Per aquells alumnes que ja han assolit el nivell B2 oferim la consolidació mitjançant un curs de Public Speaking in English : En el mon
educatiu i corporatiu l’habilitat de parlar en públic en anglès es una habilitat diferencial en la trajectòria personal i professional. En aquest curs
farem classes de comunicació, presentacions, preparació de discursos, drama, autoconeixement i compartir amb l’audiència. Acabarem l’any
amb un TEDxCosta on els alumnes faran un discurs en anglès per les seves famílies i companys. Imprescindible tenir el certificat B2 o acreditar
el nivell mitjançant prova interna per entrar al curs.
Enfocament acadèmic: el mètode del GET es basa sobretot a treballar l'oral (speaking and listening). Alguns alumnes tenen la sensació d'estar
treballant aspectes ja donats a l'escola o d'avançar poc a escala gramatical però precisament el projecte consisteix a treballar la diferència de
nivell entre l'escrit i el parlat. Els professors, nadius de parla anglesa i professionals de l'ensenyament de l'anglès com a llengua estrangera amb
adolescents, fan una feina molt intensa per fer entrar els nens en l'anglès oral, en l'expressió, la pronunciació i l'entonació. El GET és un mètode
d'aprenentatge exclusiu del seu director, en Cormac Walsh.

ANGLÈS A TRAVÉS DEL GET

Les classes són per nivell i no per curs-edat per optimitzar l’aprenentatge dels alumnes encara que el GET intenta
harmonitzar els grups i agrupar-los al màxim per curs i edat.
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Descripció dels cursos

Infantil: Get Going on! Curs especial pels més petits per als quals la llengua esdevé un descobriment diari. Tenim la sort de viure
en una societat bilingüe on els nostres infants saben que un mateix concepte es pot anomenar de diferents maneres així que
integren l'anglès de forma natural. Els alumnes aprenen novetats fonètiques a través del joc i les cançons i treballen la
pronunciació correcte dels vocables i l'entonació, tret important de la llengua anglesa. El professorat d'aquest programa és jove i
nadiu i els grups son reduïts, amb un nombre màxim de 15 alumnes.
Primària: GET Storytellling
L'objectiu del curs és anar fent servir l'anglès amb les eines comunicatives que van incorporant cada cop més complexes i
complertes. Continuen treballant a fons la pronunciació i l'entonació. De mica en mica es van introduint nous conceptes, fins al
cicle superior de primària, especialment a 6è, on els alumnes sense adonar-se, comencen a treballar la preparació dels exàmens
oficials de Cambridge que serà el seu objectiu principal als cursos següents (Secundària). A 6è tindran l’oportunitat opcional per
alumne d’examinar-se dels nivells A1 o A2 for Schools si els nois i noies es veuen preparats. Els grups son reduïts, amb un nombre
màxim de 15 alumnes.
Secundària/Batxillerat: GET Speaking
L’objectiu principal és el de millorar el nivell i la fluïdesa de l'anglès oral dels alumnes i preparar els exàmens oficials de cada nivell.
El curs anual es dividirà en tres trimestres: els dos primers es dedicaran a la millora de la fluïdesa i el vocabulari (tallers de públic
speaking, drama, interpretació dels texts, treballs de recerca i ciència en anglès). El tercer trimestre s'enfocarà a l'ensenyament de
com fer l'examen amb l'oportunitat de treure el certificat oficial del nivell corresponent al mes de juny. Els grups son reduïts, amb
un nombre màxim de 15 alumnes.
* mínim 10 alumnes per curs excepte programa Imagine.

10 RAONS PER APUNTAR-SE

És un programa que es duu a terme dins l'àmbit escolar fet que facilita molt la logística a les famílies.
Els grups d’infantil i primària s’encabeixen dintre de l’horari de tardes de divendres i els de secundària els dimecres a la tarda
per facilitar la logística a a les famílies.
3. Representa una oportunitat econòmica per a les famílies atès que els costos dels cursos estant molts ajustats.
4. Tots els grups són reduïts amb un màxim de 15 alumnes.
5. Disposem d’un coordinador per cada línia (Infantil - Primària - Secundària) que supervisa la feina de cada professor i el nivell de
cada grup.
6. Disposem d’un professorat nadiu amb molta experiència en l'ensenyança de l’anglès com a segona llengua. El professorat
prové de diferents països de llengua anglesa (Canadà - Austràlia -Anglaterra- Nord Amèrica…) per a que els nens s’acostumin
a tots els accents i entonacions de la llengua.
7. El GET prepara als seus alumnes seguint el programa de Certificacions de Cambridge (A2-B1, B2). Disposa en plantilla de sis
examinadors oficials de Cambridge que representen un reforç per a que els alumnes arribin amb el nivell correcte per examinarse.
8. Assegurem un nivell de B2 (First Certificate) a 1er de batxillerat i ajuda als alumnes més avantatjats a obtenir l'Advance
Certificate i el Proficiency Certificate a través de projectes on-line.
9. Es formulen grups especials i reduïts quan es necessari (programa IMAGINE) en cas de que alumnes manifestin alguna
dificultat en l’aprenentatge de l’anglès. (a partir de 6é de primària, màxim 6 alumnes).
10. Els professors emeten un informe anual per nen a final de curs i fa les recomanacions oportunes a cada familia per millorar
l’aprenentatge del seus fills a casa o durant l’estiu. També assessora a les famílies sobre estades a l'estranger per tal de que
representin programes adequats per cada infant i el seu preu sigui ajustat.
1.
2.

NIVELLS I CERTIFICACIONS D’ANGLÈS

ETAPA

PROGRAMA

NIVELLS CORRESPONENTS CAMBRIDGE

INFANTIL

GET GOING

-

PRIMÀRIA

GET STORY TELLING

A1 -A2 (a partir 6é)

SECUNDÀRIA/
BATXILLERAT

GET SPEAKING

B1
B2
PUBLIC SPEAKING (>B2)

Com certifiquem els nivells: Quan els nostre fill/a està en el moment adequat se'ls hi planteja fer la prova de nivell, assegurant un seguiment global
de l’aprofitament acadèmic. NO es obligatori fer l’exàmen: simplement pot ser convenient segons el cas, cada persona demana una reflexió diferent
que aconsellem fer-la amb el responsable acadèmic del projecte, en Cormac Walsh. El preu de l’exàmen es regeix per les quotes oficials i no està
inclós en el pagament de les quotes del GET.

RESOLUCIÓ DE DUBTES

●

Amb el projecte d’extraescolar de la vocalia n’hi ha prou per assolir el First Cerficate?

Efectivament aquest és el propòsit però cal tenir en compte aspectes importants que no dependent dels professors del GET.
Aquest serien:
○
○

●

Crear en l’àmbit familiar una bona predisposició a l’aprenentatge de l’anglès. Veure pel·lícules en Versió Original, fer
alguna activitat d’estiu en campaments d’anglès, etc.
També és important comprendre que el GET no és una extraescolar per “divertir-se” Encara que a primària l’activitat
d’anglès és molt lúdica no és “tant divertida” com fer teatre o jugar al pati amb els amics. Cal una consciència que s’ha
d’aprofitat aquests moments fent un cert esforç relaxats però concentrats.

Si pel que sigui no ens va bé a fer ara aquesta activitat, ¿la podem fer més endavant?

Aquesta és la idea, sense problemes; cal fer les coses quan hi ha les condicions per a fer-les. Quan convingui veiem com
entrar en aquest “TRACK” Cal tenir en compte però que las classes són per nivell i no per curs-edat. Això vol dir que potser que vagi
amb alumnes més petits o més grans. S’intenta que no hi hagi moltes diferències d’edat jugant amb el diferents grups, però es pot
donar aquesta circumstància.

RESOLUCIÓ DE DUBTES

●

Si volem informació addicional o tenim comentaris, on podem fer-ho?
El director Acadèmic, Cormac Walsh, està a la vostra disposició. Si requeriu una entrevista personal nomes cal enviar un
correu abans per demanar hora a cormacpw@gmail.com. Si teniu qüestions podeu enviar-li un correu amb el vostre
comentari o pregunta.
Igualment podeu contactar amb la vocalia internacional, al correu vocalia.internacional@costaillobera.cat

I ALGUNA COSA MÉS...

●

GET Imagine
El PROGRAMA IMAGINE, en honor a John Lennon que era dislèxic, està portat a terme per professorat especialista en
l’aprenentatge de l’anglès en entorns de dislèxia infantil i dificultats amb les llengües.
Amb els actuals mètodes d'aprenentatge curriculars basats en l’escriptura, l'aprenentatge de la llengua per un nen o nena
dislèxic o amb dificultats d’aprenentatge es fa molt i molt complicat. Aquest programa canvia totalment la manera d’avançar en
la llengua anglesa recolçant-se bàsicament amb la fonètica i l’expressió oral tal i com aprenem la llengua
materna.
Està dirigit a grups reduïts, màxim 6 alumnes per grup, i s’ofereix a partir de 6é de primària.
(En cas que cregueu aquest es el programa que millor encaixaria al vostre fill/filla posseu-vos en contacte amb el Cormac
Walsh que us podrà assessorar i gestionarà la creació d’un grup a mida).

●

GET Ireland Summer Camp Project
El Projecte Camp Ireland estiu es durà a terme al juliol de 2019, será la segona edició i ja estem treballant en la proposta del
2020. Està destinat a nens i nenes de 5é, 6è de primària i 1er D’ESO. Campament de 12 dies integrat per alumnes catalans i
irlandesos, amb un ratio de 1 català per cada 2/3 irlandesos. Es una proposta diferent i innovadora ja que no es tracta d’un
“campament per aprendre anglès” sinó d’una experiència social i lingüistica i es durà a terme al poble natal del Cormac Walsh.
Està organitzat pel GET i la La Vocalia Internacional del Costa i LLobera.

HORARIS i PREUS CURS 2019-2020

ETAPA

IDIOMA

PROGRAMA

NIVELL

CURS

HORARI

INFANTIL

ANGLÈS

GET GOING ON

BLUE
GREEN
YELLOW

P3
P4
P5

DIVENDRES :
14:30-16:30H

LONDON
DUBLIN
EDINBURGH
NEW YORK
TORONTO
SYDNEY

1ER Primària
2ON
3ER
4RT
5È
6È Primàriai

DIVENDRES :
14:30-16:30H

B1
B2
Public Speaking
(>B2)

1ER eESO BATXILLERAT

DIMECRES :
15:15h-17:15H

PRIMÀRIA

SECUNDÀRIA I
BATXILLERAT

GET STORY TELLING

GET SPEAKING

HORES
LECTIVES

PREU

PAGAMENT DE QUOTES

47€

MENSUAL (10 QUOTES)
OCTUBRE-JULIOL

52€

MENSUAL (10 QUOTES)
OCTUBRE-JULIOL

MENSUAL (10 QUOTES)
OCTUBRE-JULIOL
56€

Intercanvi Cultural
Vocalia Internacional Costa i LLobera

ENVIAMENT I ACOLLIDA D’ESTUDIANTS

●

Acord amb AFS
Des de el curs 2017-18 el Costa i Llobera esta adscrit com a centre col·laborador AFS. L’acord implica que el Costa donarà
suport a AFS, sempre que li sigui possible, alhora d’acollir algun estudiant i que permetrà la difusió dels programes entre les
famílies per tal d’aconseguir famílies d’acollida i/o participants.

●

•

Que es AFS?
American Field Service (AFS) es una organització internacional de voluntariat, sense ànim de lucre, que promou els intercanvis
culturals. Les bases de l’organització són educació, voluntariat i famílies. Els seus orígens es remunten a 1.914 quan un grup de
voluntaris americans va crear un servei d’ambulàncies per atendre els ferits als camps de batalla.
Experiència al Costa.
Al curs 2016-17 el Costa ha tingut una alumne canadenca d’AFS, el curs 2017-2018 vam tenir un noi d'Austràlia i una noia de
Tailàndia, també al curs 2018-2019 hem acollit un noi d'Alemanya . Tots s’han integrat perfectament i ha contribuït a dinamitzar
les classes molt positivament amb la seva participació.
També els nostres nois i noies han pogut gaudir de l’experiència , al curs 2018-2019 tenim 6 estudiants del Costa i Llobera
seguint el curs escolar en una altra país gracies a les famílies AFS d’arreu del món.
Pel proper curs 2019-2020 tenim una alumna que ha aconseguit la beca de centre col·laborador AFS dins el programa Con/Vive
Europa.

ENVIAMENT I ACOLLIDA D’ESTUDIANTS

●

Programes AFS d’enviament
El focus de tots els programes és la interculturalitat, més enllà de l’aprenentatge de la llengua de l’altre país, que certament arriba per
immersió lingüística. L’experiència és enriquidora per totes les parts implicades: per l’estudiant que participa en una estada a fora i té
l’oportunitat de conèixer una cultura diferent, per la família que l’acull voluntàriament i l’incorpora a les rutines familiars com un membre més, i
pel centre on cursa els estudis aportant una visió diferent des de l’òptica de la seva pròpia cultura.
Tant famílies com estudiants passen per un procés previ de filtratge i preparació per tal d’afrontar amb prou eines el procés d’adaptació, la
convivència, etc. Els voluntaris donen suport local tant a les famílies amfitriones com als estudiants de la zona al llarg de tot el programa.
Es destaquen els següents programes:
Con/Vive Europa: es un programa d’intercanvi recíproc d’estudiants de secundària d’àmbit europeu. Mentre el teu fill és fora, reps a casa el
fill de la família que l’acull al seu país de destí. D’agost a novembre. El programa acaba amb una visita al Parlament Europeu. Cost aproximat
3.000€. Els alumnes dels centres col·laboradors poden obtenir beques que cobreixen el cost al 100%. La nova convocatòria s’obre al
setembre 2019. Si esteu interessats en aquesta beca contacteu al coordinador del centre: Ignasi Branchadell (mestre d’anglès de secundària).
El programa esta pensat per alumnes de 4rt Eso, 1r i 2n Batxillerat.
Programa d’any consistent en l’estada en família durant el curs escolar. Possibilitat d’accedir a beques 100% segons barem econòmic. Cost
països UE-Asia, entorn als 7.000€. Cost USA uns 11.000€
Programa d’estiu a països amb activitat lectiva durant el nostre estiu (hemisferi Sud: Austràlia, Nova Zelanda, Costa Rica).

ENVIAMENT I ACOLLIDA D’ESTUDIANTS

●

Programes AFS d’acollida
Per tal de propiciar l’entesa cultural, AFS busca famílies d'acollida que estiguin obertes a viure aventures i experiències enriquidores. Una aventura plena
de reptes i aprenentatges; descobertes i noves habilitats. Famílies com les que acullen els nostres estudiants d’enviament a l’estranger.
Una aventura per tal que els teus fills coneguin i comencin a relacionar-se amb altres cultures sense sortir de casa. Una oportunitat que tenim a l'abast de
la mà i a l'entorn més proper i diari: el centre escolar.
Cada any, més de 200 famílies d'Espanya se sumen a l'experiència de compartir la seva casa, rutina, costums i tradicions amb un jove d'altre país a la
seva pròpia llar.
Ser família d'acollida d'AFS Intercultura és una oportunitat de:
... aprenentatge per a tots els seus membres.
... crear vincles d'amistat per a tota la vida.
... conèixer altres països i cultures.
... ensenyar els teus fills a relacionar-se amb persones diferents.
Aquesta és una manera única de descobrir el món i compartir idees que aporta una adquisició de noves habilitats i el desenvolupament d'altres durant el
programa, i que serveixen per a diferents àmbits del nostre dia a dia.
Alguns dels beneficis de participar en aquest programa són:

Totes les famílies d'AFS són voluntàries i participen mogudes per l'interès del que ens envolta i de formar part en el desenvolupament personal i global
d'un altre jove. Al llarg del programa compten amb el recolzament de la organització a través d'un tutor i formacions.
Dóna-li als teus fills la oportunitat de descobrir noves cultures i enriquir-se amb nous valors a la teva pròpia llar.

ENVIAMENT I ACOLLIDA D’ESTUDIANTS

●

Més informació:

http://www.afs-intercultura.org/
http://www.afs.org/
http://www.ectp.eu/site/

●

Credencials:

AFS (American Field Service) es una organización internacional de voluntariado creada en 1914 por un grupo de voluntarios civiles que
llevaron a cabo labores humanitarias durante la Primera y Segunda Guerra Mundial.
AFS Intercultura forma parte de AFS Intercultural Programs, que tiene su sede en Nueva York (EEUU) y goza de status consultivo ante el
Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la ONU (Organización de Naciones Unidas). Es miembro fundador de la Federación Europea para
el Aprendizaje Intercultural (EFIL por sus siglas en inglés). EFIL agrupa a todas las entidades de AFS (28) presentes en los diferentes países
europeos junto con Egipto, Túnez y Turquía. Esta organización, con sede en Bruselas, colabora con la Unión Europea en programas de
educación intercultural, tiene rango consultivo ante la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
y el Consejo de Europa. Además es miembro del European Youth Forum, una organización internacional creada por los consejos nacionales
de la juventud y organizaciones no gubernamentales juveniles internacionales para representar los intereses de los/as jóvenes de toda
Europa.
AFS Intercultura pertenece al Consejo de la Juventud de España y está reconocida por el INJUVE (Instituto de la Juventud – Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) como entidad prestadora de servicios a la juventud.

