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PLA D’ACTUACIÓ CURS 2009-2010
• Ampliar a dues sessions setmanals les classes de francès.

• Realitzar una revisió de la programació per adequar-la al nombre 
d’hores de classe.

• Actualitzar i utilitzar el programari TAC i la PDI.

• Tramitar els documents per aconseguir un Auxiliar de Conversa el curs 
2010-2011.

• Realitzar tota la formació permanent necessària, tant pel PELE com per 
a Euromania.

• Assistir com a ponents  a la 3a. Jornada d’Impuls de la Llengua 
Francesa a L’Institut Francès de Barcelona.

• Iniciar el Projecte Euromania com a escola pilot de Catalunya.

• Participar en la traducció al Català dels manuals d’Euromania.



PLA D’ACTUACIÓ CURS 2010-2011
• Treballar l’oralitat i la cultura francesa com a objectiu principal del curs

amb l’ajuda de l’auxiliar de conversa.

• Revisar les pautes i criteris d’avaluació.

• Introduir el treball cooperatiu i per racons com a eina metodològica.

• Realitzar desdoblaments setmanals per fomentar el treball en petit grup.

• Utilitzar les noves tecnologies com a eina fonamental en la nostra tasca 
(portàtils, PDI, programari educatiu TIC, etc.)

• Continuar la formació per fomentar l’Impuls de la Ll. Francesa a l’Escola.

• Seguir participant en el Projecte Euromania i en l’assessorament a altres 
escoles que vulguin participar.

• Finalitzar la traducció al català dels manuals d’Euromania.



PLA D’ACTUACIÓ CURS 2011-2012

• Organitzar sessions d’Expressió Oral compartides amb famílies de Sant 
Just de parla francòfona.

• Iniciar algun Projecte comú i de continuïtat amb l’Institut del poble.

• Finalitzar la formació sobre el PELE de la mestra de francès.

• Cercar un nou projecte d’innovació en llengua francesa com a continuïtat: 
EMILE (LAMAP), Comenius bilateral, Reforç de la Oralité...

• Seguir treballant el Projecte Euromania i participant en la formació i 
l’assessorament.

• Revisar el material didàctic i llibres de text.

• Avaluar la progressió del Projecte.



MERCI BEAUCOUP!!!
MOLTES GRÀCIES!!!



PROJECTE EUROMANIA

- Euromania s’emmarca dins d’un projecte europeu amb
l’objectiu de desvetllar interessos plurilingües i avançar cap
a una competència lectora plurilingüe en set llengües
romàniques: català, castellà, francès, occità, romanès, 
italià i portuguès.

És un material interdisciplinari que consta de 20 dossiers
per a l’aprenentatge multilingüe de les àrees de llengua, 
matemàtiques, història, ciències i tecnologia.



Els nostres alumnes poden adquirir reflexos conscients de la 
descodificació i comprensió de les llengües de la mateixa família. 
Poden prendre consciència que les llengües s’assemblen (lèxic, 
sintaxi, morfologia…) i que fent correspondències entre elles 
poden comprendre, conèixer i transferir.

Euromania fomenta la construcció del saber dintre del context de 
la intercomprensió de les llengües romàniques. És també una bona 
estratègia per millorar la competència comunicativa, fonamental
per a l’èxit dels nostres alumnes.



LOGO EUROMANIA



L’Auxiliar de Conversa

Ens ha ajudat a:

Estimular i fomentar el plurilingüisme i el coneixement de la 
cultura francesa.

Donar l’oportunitat als nostres alumnes de practicar l’idioma amb
una persona nativa. És un model de correcció fonètica i gramatical.

Desenvolupar la competència oral i comunicativa dels nostres
alumnes, entenent l’ oralitat com una habilitat bàsica i transversal 
en l’aprenentatge.



Realitzar pràctiques específiques de conversa.

Fomentar la motivació i l’interès per la llengua i cultura francesa.

Aportar recursos didàctics, especialment material autèntic del país d’origen.

Col.laborar en els diferents Projectes de Llengües del centre, com el Projecte
Euromania.

Utilitzar les noves tecnologies (TIC, TAC, PDI…) per motivar l’aprenentatge.

Ajudar als docents en la planificació d’activitats i donar suport lingüístic.






