
ESCOLA
hello

hallosalut

ciao

hola

plurilingüe

Eduquem una persona capaç de comunicar-se de forma verbal i visual 
en situacions diverses i plurilingües, apreciant la diversitat cultural

SANT VICENÇ DELS HORTS



english

• Auxiliar de conversa

Els auxiliars de conversa són un recurs de pri-
mer ordre per a estimular l’aprenentatge de llen-
gües i el coneixement d’altres cultures i formes 
d’entendre el món. 
A la nostra escola, l’auxiliar dona suport lingüís-
tic a les activitats programades pels professors 
titulars d’anglès de l’ESO, Batxillerat i FP; 
assessora els professors de les matèries que 
s’imparteixen en format AICLE/CLIL com ara 
Science Bits, Educació Física, Música i Plàstica. 
I també altres activitats complementàries. 

• Batxillerat Dual

Es tracta d’un programa que permet als nostres 
alumnes d’estar matriculats simultàniament a 
Salesians Sant Vicenç dels Horts i alhora en un 
High School dels Estats Units.
D’aquesta manera, al llarg dels seus dos úl-
tims anys d’ESO (3r i 4t) i els seus dos anys 
de batxillerat, els alumnes de l’escola estaran 
obtenint al mateix temps una doble titulació: 
l’espanyola i la estadounidenca.

• Exàmens oficials de Cambridge

A Salesians Sant Vicenç dels Horts oferim als 
nostres estudiants d’ESO i Batxillerat l’opció 
de preparar i realitzar els exàmens oficials de 
Cambridge Key English Test - KET (A2), PET 
Preliminary English Test (B1) i FIRST (B2) al 
mateix centre.

• Distribució per nivells a l’ESO i Prepa-
ració per al First a Batxillerat

A fi de treballar l’anglès a l’ESO adaptant-nos 
tant com sigui possible al nivell de cada alum-
ne, la matèria d’anglès és impartida a quatre 
nivells diferents simultàniament. D’aquesta 

manera, els grups són més reduïts i homogenis, 
i s’avança més i millor.

A Batxillerat, els alumnes poden escollir 
l’optativa de Preparació per al First Certificate, 
un grup reduït d’alumnes a qui es prepara per 
afrontar amb èxit aquesta certificació.

• Science Bits 

Science Bits és una biblioteca multimèdia de 
lliçons de ciències per a alumnes de l’ESO que 
promou el pas d’un model educatiu basat en la 
mera transmissió de fets científics a un model 
constructivista, basat en la indagació, el desco-
briment, la reflexió , i el raonament crític i que, a 
més, promou el plurilingüisme.

• Take a break i International Day

Són dues activitats complementàries en llen-
gües estrangeres:

Take a break és una proposta mensual que 
s’ofereix a l’hora del pati a tots els alumnes de 
l’ESO per tal que a través de tallers lúdics pre-
parats per l’auxiliar de conversa puguin desco-
brir la gastronomia, les ciutats, les tradicions i 
costums del Regne Unit.

International Day és una jornada que té per 
objectiu que els alumnes de secundària i pos-
tobligatòria descobreixin diversos aspectes re-
lacionats amb la cultura dels països de llengua 
anglesa i francesa.

• Erasmus+

Adreçat a alumnes de cicles formatius GM i GS, 
professors de l’escola.
És un programa de beques europees que per-
meten que, tant a estudiants com a professors 
de l’escola, puguin realitzar estades a l’estranger. 

Els nostres alumnes realitzen períodes de dos 
mesos de pràctiques a països com Irlanda i 
Regne Unit. I els nostres professors es formen 
en diferents àmbits relacionats amb el projecte 
de centre, com ara llengües, metodologia AI-
CLE, innovació educativa...

• FP Dual a l’estranger

Adreçat a alumnes de cicles formatius GM i GS.
Es tracta d’una col·laboració laboral amb en-
titats externes per possibilitar als alumnes de 
realitzar formació dual en una empresa a Ale-
manya, amb l’homologació del títol obtingut 
aquí inclosa. També reben formació en alemany 
i l’estada, que dura 3 anys, és remunerada.

• EASTBOURNE SHORTSTAY* 

Estada en famílies a Eastbourne, UK, per a 
alumnes des de 2n d’ESO fins a 1r de Batxi-
llerat. 13 dies d’activitats, classes i excursions 
en anglès. 

• WORK & LEARN - summer project*

Adreçat a alumnes majors de 16 anys que a 
l’estiu vulguin fer pràctiques en empresa a UK 
durant 3 setmanes. 

• ENTERPRENEURSHIP PROGRAMME*

És una oportunitat única per participar a un 
concurs internacional a Rugby, UK, en què els 
alumnes crearan un projecte d’emprenedoria en 
anglès.  

Amb l’objectiu de reforçar la competèn-
cia plurilingüe de l’alumnat i, especialment, 
l’aprenentatge de la llengua anglesa, oferim la 
possibilitat de participar en concursos i expe-
riències lingüístiques:

• The Fonix concurs organitzat per Interna-
tional House amb la col·laboració del De-
partament d’Educació que vol contribuir, 
mitjançant el repte lúdic i la descoberta 
compartida, a desenvolupar el pensament 
crític i reflexiu de l’alumnat per tal que sigui 
capaç d’aplicar-lo per resoldre problemes 
de manera creativa i aprofitant els entorns 
digitals i la comunicació transmèdia.

• El Concurs de teatre Trinity College 
London és una competició de teatre en 
anglès adreçada a alumnes de l’ESO en 
què han de representar unes escenes pre-
determinades d’una obra de Shakespeare.  

• MULTIACTIVITY CAMP* - Per a alumnes 
de 1r i 2n d’ESO a Casa Don Bosco (Cas-
tellnou de Bages) durant 6 dies del més de 
juny o juliol.    

Erasmus+ a Chester UKAuxiliar de conversa

A l’estrangerA Catalunya

A l’escola

* activitat oferta en col·laboració 
amb l’agència British Summer
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• Concurs de traducció

La Facultat de Traducció i Interpretació de la 
Universitat Pompeu Fabra convoca anualment 
aquest concurs amb el propòsit d’il·lustrar la 
vitalitat de l’ensenyament de l’alemany i el 
francès i promoure el plurilingüisme a casa 
nostra. També té com a objectiu introduir la 
pràctica de la traducció de la llengua estran-
gera emfatitzant la importància i complexitat 
d’aquesta activitat professional. Un concurs 
que els permet, a més, sentir-se universitaris 
per unes hores.

• Certificació del nivell DELF B1

Quan els alumnes acaben 1r de BTX, darrer 
curs que fan francès tenen la possibilitat de 
presentar-se a les proves oficials que organit-
za l’Institut Francès de Barcelona. Aquests 
alumnes es presenten al nivell DELF B1. És 
una manera de certificar el nivell de francès 
assolit.
A l’estranger

français

SV
H

 -
 E

sc
ol

a 
Pl

ur
ili

ng
üe

 2
0

2
1

des de l’escola
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