
ESCOLA D’IDIOMES   

L’Escola d’Idiomes Escorial Vic -Activa és 

l’acadèmia de llengües de l’Escorial que 

proporciona l’oportunitat als alumnes 

d’aprendre i millorar el domini de llengües estrangeres sense moure’s de l’escola. S’organitza 

en col·laboració amb Activa, empresa especialitzada en l’ensenyament i aprenentatge 

d’idiomes, utilitzant una metodologia pròpia amb caràcter lúdic i basada en activitats 

interactives i participatives. L’Escola d’Idiomes pretén ser un espai per a posar en pràctica allò 

après, reforçar-ho i ampliar-ho, donant especial importància a l’expressió i comprensió oral. A 

més, tots els alumnes que hi participin podran certificar els seus coneixements a través 

d’exàmens oficials. 

Les característiques de l’Escola d’idiomes són les següents: 

 Classes impartides íntegrament en la llengua estrangera  

 Professorat qualificat i lector natiu 

 Seguiment personalitzat de l’alumne/a 

  Material específic ESCOLA D’IDIOMES: 

 Carpeta  

 Quadern per a activitats 

 Llibre de l’alumne/a 

 Recursos audiovisuals i material de suport 

 Esdeveniments i activitats periòdiques amb un lector natiu 

 Certificació a través d’exàmens oficials CAMBRIDGE ENGLISH I GOETHE INSTITUT 

ANGLÈS  

Actualment a l’escola tenim grups d’anglès des d’Infantil fins a 2n de Batxillerat.  

Als grups d’infantil treballem amb el material d’Artigal, una metodologia d’escenificació de 

contes en anglès. Als grups de 1r fins a 6é de primària treballem amb Super minds, material 

enfocat a reforçar l’aspecte més comunicatiu de la llengua anglesa. Tanmateix, als grups de 

secundària i batxillerat també preparem als alumnes pels exàmens oficials de Cambridge de 

nivells superiors : FIRST (FCE) I ADVANCED ( CAE) . 

A part del professorat especialista, tots els alumnes tenen l’oportunitat de treballar amb 

l’Auxiliar de conversa fent les activitats d’ speaking i participant dels esdeveniments culturals 

extraordinaris.  



FORMACIÓ DE PROFESSORAT 

QUÈ ÉS? 

La Formació de Professorat (FP) d’Activa és un projecte 

flexible, obert i dinàmic pensat per formar professors i adults 

dels centres educatius en el coneixement de la llengua anglesa.  

Es treballa des d’un enfocament comunicatiu amb 3 objectius 

ben definits: 

1. Desenvolupar, millorar i/o perfeccionar les competències comunicatives per satisfer 

les necessitats reals de comunicació dels alumnes. 

2. Ensenyar a utilitzar els coneixements apresos en contextos reals.  

3. Acreditar els nivells de competència comunicativa mitjançant exàmens oficials.  

Característiques generals:  
 Grups reduïts i homogenis.  

 Seguiment personalitzat. 

 Proves de nivell estandarditzades. 

 Enfocament pedagògic altament comunicatiu orientat a l’acció. 

 Professorat bilingüe. Tot el professorat té un nivell C1/C2 a més de la 

formació i experiència docent adequada.  

 Validació de coneixements a través d’exàmens oficials. Per donar 

resposta a un dels objectius, preparem els alumnes per presentar-se a 

final de curs al nivell corresponent de manera voluntària. 

 Materials específics per a cada nivell. El material serà adaptat a les 

característiques i necessitats del grup.  

 

 


