VOCALIA INTERNACIONAL
Escola Costa i LLobera

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
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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).
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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Infantil
GET Going on!

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.
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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.
Representa una oportunitat econòmica per a les famílies atès que els costos dels cursos estant molts ajustats.
Tots els grups són reduïts amb un màxim de 15 alumnes.
Disposem d’un coordinador per cada línia (Infantil - Primària - Secundària) que supervisa la feina de cada
professor i el nivell de cada grup.
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.
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 examinar-se.
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.
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).
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.

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

A2
B1
B1 PLUS
B2
B2 PLUS
C1 ONLINE

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, Marta Marimon, al correu de la vocalia
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 la professora anglesa
Rosie Vindoo Sharma, 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 2018 es durà a terme al juliol de 2018 i està destinat a nens i nenes de 6è de primària
i 1er D’ESO. Campament de 12 dies integrat per 80 alumnes 40 catalans i 40 irlandesos. Es una proposta diferent i
innovadora ja que no es tracta d’un “campament per aprendre anglès” sinó d’una experiència social i lingü istica i es
durà a terme al poble natal del Cormac Walsh. Està organitzat pel GET, Living Languages (organització Irlandesa) i la
La Vocalia Internacional del Costa i LLobera.

FRANCÈS
Vocalia Internacional Costa i LLobera

Secundària

FRANCÈS

ULYSSES. UN PROGRAMA DE FRANCÈS PER ALUMNES DE SECUNDÀRIA QUE COMENÇA A 1r d’ESO
En una societat bilingüe com la catalana i immersos en un món global cultural i professional anglosaxó, hem perdut
consciència del paper de la Mediterrània i el francès com a vincle de comunicació entre Europa i Àfrica, i com a sortida
natural del Principat a la resta d'Europa (el francès és present en 53 països i el parlen més de 76 milions de persones al
món).
El especialistes ens expliquen que els joves de secundària, amb les estructures fermes del castellà i català, si se'ls ofereix
un apropament a la llengua francesa que els permeti aconseguir una bona pronunciació i les competències bàsiques,
podrien en un futur tenir un bon nivell de francès.
L’objectiu del programa és un apropament a la llegua francesa a través d’una hora i mitja setmanal impartida per
professorat nadiu i amb 15 alumnes màxim per classe. No ens fixem un objectiu pre-determinat de coneixements, ni una
acreditació dels mateixos, sinó seguir el ritme que es consideri adequat per les característiques del grup classe.
El programa s’ofereix durant els 4 cursos de secundària.

FRANCÈS

PROGRAMA ULYSSES
●
●
●
●
●
●

Professor/a nadiu**
Programa impartit a l’aulari de l’escola Costa i Llobera els divendres a la tarda de 15:00 a 16:30h*
1,5h setmanals d’octubre a juny segons calendari escolar
Màxim numero d’alumnes per grup: 15
No existeix nombre mínim d’alumnes, el cost***del professor es repartirà entre els alumnes assitents i tirarà
endavant si totes les families hi estan d’acord.
S’obriran inscripcions per crear un nou grup i per a la resta d’alumnes de cursos superiors es mantindrà el grup
actual. Durant el programa (de 4 anys), el grup de classe serà format pels mateixos alumnes, avançant tots d’acord
amb les seves capacitats****

Esperem que aquest programa sigui d'interès i estem oberts a qualsevol comentari i proposta que ajudi a tirar endavant i
millorar el programa Ulysses. Us podeu dirigir a:
Marta Marimon- Vocalia Internacional: vocalia.internacional@costaillobera.cat Teresa Condal: tcondal@gmail.com
*La intenció del programa es mantenir aquest horari durant els quatre anys de l’ESO (de 1r a 4t).
**L’actual professora va ser escollida, amb l’ajuda de la vocalia, per un grup de pares i mares de l’alumnat inicial.
***A confirmar segons nombre d’alumnes interessats.
****No es farà discriminació pel nivell de francès assolit, però atès que el nombre d’alumnes de classe és reduït i la dinàmica de grup és important, es demana la màxima
implicació de tots els nois i noies. Encara que el nivell de francès no és el prioritari, la dinàmica de la classe ha de ser de treball seriós i motivat durant els quatre anys.

ALEMANY
Vocalia Internacional Costa i LLobera / Escola oficial d’Idiomes (EOI)

Secundària

ALEMANY

Programa AufGeth’s
Curs extraescolar de llengua alemanya dissenyat per la Vocalia Internacional i l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI)
●
●
●
●
●
●

Curs de 3 anys Impartit per professors de l’EOI.
Dirigit a alumnes de l’ESO de l’escola Costa i LLobera
Aprenentatge i assoliment de nivell d’alemany inicial (A1-A2).
2,5h setmanals d’octubre a juny segons calendari escolar
Dimecres de 15:00h a 17:30h a les aules de l’escola Costa i LLobera.
Màx. nombre d’alumnes per grup: 15

Cada any el grup es formarà amb alumnes de 1er ESO si s’arriba a un nombre mínim de places. Serà els mateix
grup d’alumnes que anirà avançant en conjunt. L’objectiu es que un cop acabat el curs de 3 anys els alumnes
estaran en condicions de seguir a l’EOI en el nivell B1.

Per qualsevol consulta o aclariment contacteu amb:
Marta Marimon al correu de la vocalia: vocalia.internacional@costaillobera.cat.

HORARIS i PREUS CURS 2017-2108

ETAPA

IDIOMA

PROGRAMA

NIVELL

CURS

HORARI

INFANTIL

ANGLÈS

GET GOING ON

BLUE
GREEN
YELLOW

P3
P4
P5

DIVENDRES : 15-16:30H
DIVENDRES : 15-16:30H
DIVENDRES : 15-16:30H

LONDON
DUBLIN
EDINBURGH
NEW YORK
TORONTO
SYDNEY

1ER-2ON D’ESO
2ON-3ER D’ESO
3ER-4RT D’ESO
4RT-5È D’ESO
5È-6È D’ESO
5È-6È D’ESO

DIVENDRES : 15-16:30H
DIVENDRES : 15-16:30H
DIVENDRES : 15-16:30H
DIVENDRES : 15-16:30H
DIVENDRES : 15-16:30H
DIVENDRES : 15-16:30H

A2
B1
B1 PLUS
B2
B2 PLUS
C1 online

1ER eESO -BATXILLERAT

DIMECRES : 15-17:30H
DIMECRES : 15-17:30H
DIMECRES : 15-17:30H
DIMECRES : 15-17:30H
DIMECRES : 15-17:30H
DIMECRES : 15-17:30H

PRIMÀRIA

GET STORY TELLING

SECUNDÀRIA I
BATXILLERAT

GET SPEAKING

FRANCÈS

ULYSSES

ALEMANY

AUF GETHS

A1-A2

ESO

DIVENDRES : 15-16:30H

ESO

DIMECRES : 15-17:30H

HORES
LECTIVES

PREU

PAGAMENT DE QUOTES

47€

MENSUAL (10 QUOTES)
OCTUBRE-JULIOL

52€

MENSUAL (10 QUOTES)
OCTUBRE-JULIOL

MENSUAL (10 QUOTES)
OCTUBRE-JULIOL
56€
*C1 online
segons
nombre
alumnes

90H

*segons
nombre
alumnes

MENSUAL (10 QUOTES)

*segons
nombre
alumnes

TRIMESTRAL (2 QUOTES)

