
                                                                                                                                             

 

 

Granollers, 23 de febrer de 2015 

 

Benvolguda família, 

 

Aquesta setmana (de dilluns 23 a divendres 27), les activitats escolars 

giraran al voltant de la setmana cultural English week. 

    L´escola ha decidit aquest any dedicar la setmana cultural a la promoció i 

pràctica de la llengua anglesa. 

Donat que l´escola està adscrita al Projecte Plurilingüe (GEP) del 

Departament d´Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, s´ha planificat 

una setmana  on les diverses activitats   tindran com a nexe comú l´ús de la 

llengua anglesa.   

 

     Els principals objectius de l´English week són: 

 Promoure les destreses comunicatives en llengua anglesa, 

especialment  l´expressió oral (speaking) i la comprensió oral 

(listening). 

 Aplicar conceptes AICLE per promoure l´utilització d’aquesta 

llengua  en altres matèries curriculars. 

 Desenvolupar les competències bàsiques tant de l’àmbit lingüístic i 

audiovisual, com les de l’àmbit artístic cultural, interacció amb el 

món físic i les d’iniciativa i autonomia personal.   

 

Som una escola referent pel que fa  a resultats de les Competències 

Bàsiques en l’àmbit de Llengües i això és el fruit d’un treball coordinat i 

sistematitzat de totes les etapes escolars. 

 

Atentament, 

Joan Pere Tarrafeta              Jordi Climent  i Elisenda Planas                                    

(Cap de la comissió GEP)          (Coordinació GEP d’ Educació Primària)                                            



                                                                                                                                             

 

 

 

Dear family, 

 

 

This week ( from Monday  the 23rd to Friday the 27th) the school activities will revolve 

around the cultural 5-day event called “English Week”. 

 

As you can see, the objective of this event is to learn about the Anglo-Saxon culture. We 

are a leading school in terms of the results obtained by the Basic Skills Tests (Competències 

Bàsiques) in the Language area and this is the result of a constant rhythm of work and effort 

provided by different learning methods. 

 

It is because of this that we have informed you of the importance of the event and the 

activities that we will do. 

 

Sincerely yours, 

 

 

 

 Joan Pere Tarrafeta                                Jordi Climent  i Elisenda Planas                                    

(Head of GEP project)                         (GEP coordinators – Primary education )                                            

                   

                                                

 


