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Departament d’Ensenyament
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Vilanova i la Geltrú

Educació Física.

PILE. ENGLISH IS ALL AROUND
Curs 12-13

TÍTOL: English is all around

Aquest projecte té com a objectiu millorar la competència comunicativa en llengua anglesa entre
l’alumnat de l’ESO. Millorar la seva expressió i comprensió oral per tal de millorar, de retruc, la
seva expressió escrita.
En aquest sentit, no es vol que l’alumnat identifiqui la llengua anglesa o “l’anglès”, només amb les
classes i professorat d’anglès. Sinó que se’l vagi trobant, de forma més o menys natural, en altres
matèries i altre professorat que no estan identificats necessàriament amb el o la “profe”d’anglès.
Per tal d’anar introduint l’anglès de forma gradual en altres matèries i què pogués participar tot
l’alumnat de l’ESO, es va decidir la possibilitat que es comencés per la matèria d’educació física,
en la matèria comuna, o en matèries optatives i estudis alternatius a la religió.
Per tal de fer una introducció gradual de la matèria es va buscar aquella matèria en la que hagués
no hi hagués una dificultat extrema en la comprensió del que s’havia de fer, i que el professorat
tingués la titulació corresponent en anglès que requereix el projecte.
L’educació física és una matèria en què es fa servir molt el llenguatge no verbal, aquest fet pot
ajudar a què l’alumnat es pugui comunicar només en anglès i no perdre el fil ni de les explicacions
ni del que ha de fer. A més a més tot el professorat d’educació física del centre té la titulació del
nivell demanat per tal de poder fer classes en anglès.
La distribució de l’anglès en els diferents cursos està realitzada de la següent forma:
•
•
•

1r ESO es realitza part del treball de síntesi en anglès, o bé en el centre o bé com a sortida
durant 3 ó 4 dies fora del centre.
2n ESO, en les matèries d’estudis alternatius a la religió, es fa Sports in English.
3r i 4t d’ESO, la matèria comuna d’educació física es fa íntegrament en llengua anglesa.

Després de la valoració que es faci de la implementació d’aquest projecte, tant des de
l’organització en el centre, com dels resultats obtinguts per l’alumnat, s’estudiarà la possibilitat
d’ampliar-ho a alguna altra matèria, depenent de la titulació del professorat corresponent. Així,
com poder ampliar-ho a altres nivells educatius.
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Pla Integrat de llengües estrangeres (PILE), en el marc d’un projecte plurilingüe.
CENTRE: INSTITUT FRANCESC XAVIER LLUCH I RAFECAS
Persona responsable del projecte: Ferran Silvestre
Persona referent equip directiu: Iolanda Figueras
Llengua estrangera en accions AICLE: Anglès
Àrea: ESO Educació Física
Nombre alumnat participant:
· Etapa: ESO (de 1r a 4t)
· Hores setmanals impartides: 22hores (o 24 hores, depenent de la
disponibilitat de plantilla i hores de departament)
· Increment en llengua estrangera: 10 hores (o 12 hores, depenent de la
disponibilitat de plantilla i hores de departament)
Professorat àrees no lingüístiques: Susan Monclús Towmey, Ferran Silvestre i Iolanda Figueras
Professorat assessor de l’àrea d’idiomes: Francisco Javier Uña.
Altres llengües incloses en accions de suport al plurilingüisme: català, castellà i francés.
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