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Els programes de llengües de la Vocalia Internacional
Introducció.
La Vocalia Internacional ofereix, des de l’any 2006, diferents programes extraescolars de
llengües estrangeres en col·laboració amb organitzacions de professionals per tal d’ajudar a
la sensibilització i preparació internacional dels nostres nois i noies.
Els programes
Els programes han anat creixent any rere any gràcies a la demanda i acció de les famílies.
Actualment la vocalia ofereix per Infantil i Primària el programa d’anglès GET (Global English
Track) emmarcat a les activitats de Tarda de Divendres, i per la Secundària, a més de l'anglès
del GET, el programa d’alemany : Auf Geth’s, i el programa de francès: Ulysses.
La vocalia pot oferir aquests programes gràcies al recolzament del conjunt de l’AMPA al
projecte internacional i per la ferma col·laboració de la direcció de l’escola, del conjunt del
cos docent en totes les etapes i en especial del departament de llengües estrangeres.
Teniu a continuació la descripció, els objectius i les característiques de cadascun dels
programes i els seus cursos.
Per primer cop, aquest curs, el programa de xinès en col·laboració de l’Institut Confuci.
També per primer cop, la vocalia ofereix aquest curs quatre estades d’immersió
d’intercanvi amb escoles del món, en anglès a Irlanda i a Gàmbia, en francès a Perpignan i
en alemany a Berlin.
La vocalia us dóna les gràcies pel vostre constant recolzament i la participació en els diferents
programes. Podeu consultar la informació i aportar la vostra opinió i suggeriments a
http://vocaliainternacionalcosta.blogspot.com.es/ i al correu
vocalia.internacional.costa@gmail.com

GLOBAL ENGLISH TRACK
GET
El GET és un conjunt de programes extraescolars d’anglès que té per objectiu que els
estudiants que segueixin els programes arribin a 4art d’ESO/1er de Batxillerat amb el
nivell First Certificate (B2), nivell aconsellat per afrontar els estudis superiors.
Els fonaments del GET són:
• Contemplar l’extraescolar com un camí (TRACK) que va des d’Infantil a Secundària.
• Permanent contacte amb el departament d’anglès de l’escola per feina
complementària.
• Tenir el 100% dels teachers natius de parla anglesa en tots els programes.
• Concentrar-nos de forma especial en parlar i entendre.
El director acadèmic de tots els programes del GET és el professor Cormac Walsh.
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INFANTIL : PROGRAMA GET GOING ON!
(Forma part de l’oferta de Tardes de Divendres)

El programa GET GOING ON està pensat per aquest moment on la llengua esdevé un descobriment diari pel nen i la nena. Tenim
la sort de viure en una societat bilingüe on els nostres infants no "s'estranyen" que un concepte es pugui dir de diferents
maneres. Aquest "fenomen" que ells tenen entre el castellà i el català com a mínim, s'amplia a l'anglès de forma natural.
Aprofitem aquest moment tant apropiat per tal que també aprenguin diferents "novetats fonètiques" de la mà de la llengua
anglesa.
A través del joc i de les cançons anirem introduint noves vocals i consonants per facilitar en anys posteriors la imitació i
pronúncia correecta dels sons que escoltaran més endavant en les classes d'anglès.
Per aquest motiu els/les teachers d'aquest programa són molt especials: nois i noies joves, de parla maternal anglesa que
juguen amb els nostres fills i filles, canten i poc a poc incorporen sons i vocabulari.
El programa té tres nivells (Blue, Green, Red) que correspon amb P3, P4 i P5.
A P3, preparem a les famílies per uns primers dies molt "complicats": una mica de plors, mocs i una cert mal humor que a
mesura que van agafant confiança es converteixen amb rialles que tots celebrem.
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PRIMÀRIA : PROGRAMA GET STORYTELLING!
(Forma part de l’oferta de Tardes de Divendres)
GET STORYTELLING per a Primària té les següents característiques:

En aquestes edats fins els 10 anys, avançar amb l’anglès ha de ser fàcil. No
com una extraescolar, sinó com un esforç natural que amb comoditat es pot
fer cada divendres i que ens serà de gran ajuda per l’ESO.
Demanem gran ajuda a les famílies en incorporar la llengua anglesa amb una
certa “normalitat” a casa (pel·lícules amb subtítols, jocs d’ordinador en
anglès, petites lectures o còmics i música, molta música).
L’objectiu és anar fent servir l’anglès amb les eines comunicatives que van
incorporant, cada cop més complexes i completes.

Incorporem la música amb un subprograma especial GET SINGING com a
forma d’introduir la pronunciació correcta i per a començar a comprendre
l’”entonació” tant important en la llengua anglesa.
El programa acaba amb una experiència d'immersió, un viatge a Irlanda pels
nivell de Toronto i Sydney, a la primavera.

PRIMÀRIA : PROGRAMA GET STORYTELLING!
(Forma part de l’oferta de Tardes de Divendres)
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SUMMER CAMP 2017: Mullaghbawn!
IRLANDA DEL NORD
Nens i nenes de 9, 10 i 11 anys

del 28 de juny al 12 de juliol de 2017
Gràcies a les relacions que el GET durant tres anys ha fet amb Irlanda del Nord, ens
és possible oferir un summer camp, que és un experiència excepcional: exclusiu pel
Costa i Llobera, conjuntament amb una altra escola de Catalunya.
Activitats conjuntes amb els nens i nenes irlandesos del poble de Mullaghbawn,
vivint una natural i profunda immersió cultural i lingüística.
Activitats a l’aire lliure i tallers de teatre, música, esports.
Allotjament en un alberg del mateix poble (habitacions de 2 nens o nenes).

Monitors, nadius anglesos, teachers del GET amb coneixement de català i castellà.

SECUNDÀRIA: PROGRAMA GET SPEAKING!
GET SPEAKING per a Secundària té dos objectius principals:
•
•

Millorar el nivell i fluïdesa de l’anglès oral dels alumnes.
Preparar els exàmens oficials de cada nivell.

Farem, com sempre, un enllaç amb el departament d'anglès de l'escola, i l’any serà dividit en tres
trimestres:
Els dos primers dedicarem les classes a la millora de la fluïdesa amb projectes que incluiran tallers
de com parlar en públic, drama, interpretació del texts de cançons, treballs de recerca en anglès i
possiblement ciència en anglès, totes amb una metodologia on els nois i noies aprendran el
vocabulari que els servirà pels exàmens oficials.
El tercer trimestre s’enfocarà en l'ensenyament de com fer l’examen (el format, les seccions que hi
ha, etc.) amb l’oportunitat de treure el certificat oficial del nivell que correspongui al mes de juny.
GET SPEAKING ofereix la possibilitat de fer al final del programa un viatge molt especial d'immersió
lingüística, cultura i de cooperació a Gàmbia.

PROGRAMA GET SPEAKING!
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SECUNDÀRIA: PROGRAMA IMAGINE!
Gràcies a la resposta de les famílies al conjunt de programes del GET i a la
incorporació per part del departament d’anglès d’un reforç de pronunciació a les
classes curriculars, la vocalia pot oferir un programa especial pels nois i noies de
Secundària que tenen algun grau de dislèxia: PROGRAMA IMAGINE
El PROGRAMA IMAGINE, en honor a John Lennon que era dislèxic, està portat a terme
per la professora anglesa Rosie Vindoo Sharma, especialista en l’aprenentatge de
l’anglès en entorns de dislèxia infantil.
Amb els actuals mètodes d'aprenentatge curriculars basats en l’escriptura,
l'aprenentatge de la llengua per un nen o nena dislèxic es fa molt i molt complicat.
Aquest programa gira totalment la manera d’avançar en la llengua anglesa i es basa
bàsicament amb la fonètica i l’expressió oral tal i com aprenem la llengua materna.

Curs 2016-2017
Imagine només té un nivell en marxa corresponent a 1er i 2on d’ESO

PROGRAMA AUF GEHT’S
Aquest programa té l’objectiu de preparar els nois i noies, en dos cursos acadèmics,
el nivell A1/A2 per tal de poder continuar sense examen previ a l’Escola Oficial
d’Idiomes (EOI)
Dirigit especialment per 1r,2n i 3r d’ESO.
D’octubre a juny, 2:30 hores cada setmana. Dimecres de 15:00 h a 17:30 (90 hores),
seguint el calendari de la nostra escola.
Lloc: aules a la nostra escola
Dirigit acadèmicament per la direcció de l’EOI.
Curs 2016-2017
Al curs 2016-2017 només s’ofereix matrícula als alumnes
que durant 2015-2016 han fet el programa.
El curs 2017-2018 es torna a obrir matrícula
per aquest programa

Viatge a Berlin
durant la
primavera 2017.
Intercanvi amb
una gymnasium
alemany

FRANCÈS

PROGRAMA ULYSSES
ULYSSES! És un programa de francès dirigit a l' ESO
El seu objectiu és una apropament a la llegua francesa a través d’una hora i
mitja setmanal impartida per professorat que té el francès com a llengua
materna i amb 15 alumnes màxim per classe.
No ens fixem un objectiu predeterminat de coneixements, ni una acreditació
dels mateixos. Se seguirà el ritme que la mateixa classe anirà assolint.
Les classes es realitzen els divendres a les aules de l’escola de 15:00 a 16:30 h
Curs 2016-2017
Al curs 2016-2017 s’ofereix a alumnes que hagin cursat
el programa en el curs 2015-2016 i alumnes de 1r i 2n
d’ESO que el facin per primer cop.

Viatge al sud de
França amb
intercanvi amb una
escola francesa
durant la primavera
2017

XINÈS

PROGRAMA CONFUCI
Curs 2016-2017
Per primer cop a l’escola, amb la participació de l’EOI i de l’Institut Confuci,
oferim el curs d’iniciació al xinès.
→S'ha d'haver acabat el 2n d'ESO o tenir un mínim de 14 anys.
Aquest és un curs d’iniciació a la llengua xinesa, i d’acostament a la cultura de la Xina.
Els continguts corresponen al nivell A1 i la metodologia és comunicativa.
-Professora: Yue, Zhou, llicenciada en Pedagogia a l'Institut de Pedagogia de Shanghai.
-Durada: 90 hores (60 sessions de 1,5 h)
-Del 6 d’octubre de 2016 al 2 de juny de 2017
-Dimarts i dijous de 18:00 a 19:30 hores
-A les instal·lacions de l’EOI de Sant Gervasi, Avda. Príncep d’Astúries
-Preu: 374,80€ (pendent d'actualització) + 10€ de material

