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APRENENTATGE ACTIU 

D’IDIOMES



OBJECTIU
• Subvenció per a una estada de 14 dies (13 nits 
mínim) al país de la llengua per la qual es participa 

• Una borsa per alumne de 450 a 1500 € per activitats 
d’aprenentatge, desplaçaments, assegurança, 
allotjament, manutenció, visites i excursions 
complementàries

• Pagament: el Departament d’Educació lliura una 
bestreta del 90% i el 10 % restant un cop presentada 
la justificació econòmica

• ELABORACIÓ D’UN PROJECTE QUE ES CONTINUARÀ 
AL PAIS DE DESTÍ.



SOL·LICITUD

• Centres d’educació secundària de titularitat del Departament 
d’Educació, en règim de concert i municipals

• Sol.licitud amb documentació segons convocatòria anual al DOGC 
– 2010: DOGC num 5582, de 08.03.2010, ORDRE EDU/123/2010, 
d’1 de març, programa J
http://phobos.xtec.cat/pluriling

• ESO, primer de Batxillerat i cicles formatius que imparteixen 
llengua estrangera com a part obligatòria del currículum

• Alumnat del mateix curs o nivell educatiu, o del mateix cicle. 
Nombre no inferior a 15 alumnes

• El professor/a coordinador/a ha de tenir plaça definitiva al centre 
excepte en els casos de que no hi hagi professorat definitiu en 
llengua estrangera per la qual s’opta



PROJECTE

• Presentació d’un projecte al Servei de Llengües del 
Departament d’Educació dins del temps determinat 
per la convocatòria

• Format: DVD, pàgina web, etc...

• Criteris d’avaluació:
o qualitat del projecte
o continuïtat del treball
o tipologia escolar
o haver gaudit amb anterioritat d’una borsa
o contacte amb centres del país

• Resolució
http://phobos.xtec.cat/pluriling/docs/10-2009/resolucio_ajuts2010.pdf



Treball per projectes

SIMPLE COMPLEX

concret

abstracte

Exploració 
d’idees prèvies

1

Introducció de 
nous conceptes 
o procediments

2

Estructuració dels 
aprenentatges

3

Aplicació dels 
aprenentatges i 
pràctica competencial

4

AVALUACIÓ



ESTADA AL PAÍS ESTRANGER

• Dates: entre el 10 de juny i el 30 setembre

• Mínim dos professors/es, incloent el/la professor/a responsable

• Allotjament: acolliment familiar, alberg juvenil, etc.

• Escola de l’idioma del projecte, activitats, continuació del 
projecte, excursions

• Pòlissa d’assegurança

• http://phobos.xtec.net/iesdeulofeu/intranet/index.php?module=dpDocs&func=display&m

id=207



TORNADA

• Alumnat i professorat acaben el projecte i 
elaboren memòria (cap el mes de 

març)

• Justificació econòmica a la tornada

• Acreditació per part de la direcció del 
centre del professorat responsable i 
acompanyant

• Certificació d’Activitat d’Innovació 
Educativa



Merci beaucoup!


