
L’ANGLÈS AL COL·LEGI SAGRADA FAMÍLIA 

El Col·legi Sagrada Família de Lleida sempre ha optat per la renovació i millora 
pedagògica en l’àmbit de les llengües. Seguint aquesta voluntat d’escola multilingüe, el 
seminari d’anglès va programar una xerrada informativa el passat dia 14 de febrer de 
2013, on es van donar a conèixer totes les activitats, cursos, sortides i novetats que es 
van implementant al Centre des de Parvulari fins a Batxillerat. Tot això fa que els 
nostres alumnes puguin integrar cada vegada més la llengua anglesa en les seves 
comunicacions acadèmiques i personals, i puguin obtenir un certificat reconegut a nivell 
internacional. 

Actualment s’estan realitzant diferents tasques en anglès a les aules: activitats 
relacionades amb totes les festivitats de l’any, es treballa part de la matèria de forma 
competencial i mitjançant treball cooperatiu, s’utilitzen les TIC a l’aula (aula 
d’informàtica, pissarra digital...), es projecten pel·lícules en versió original moltes 
vegades relacionades amb els llibres de lectura que els alumnes treballen, sessions de 
cultura anglesa, sortides al teatre, màgia i visites guiades en anglès, projectes 
internacionals, Treballs de Recerca en anglès, participació multilingüe en el certamen 
literari escolar, taller d’expressió corporal a Infantil i plàstica a Primària i Secundària 
(AICLE) i retolació de tots els espais en anglès. 

Per poder practicar els continguts de la matèria, els alumnes d’Infantil fan jocs i 
activitats adreçades a la seva edat i, tant a Primària com a Secundària, els alumnes 
disposen d’un bloc que tots poden consultar i trobar exercicis de reforç i/o ampliació per 
tal de millorar el coneixement de la llengua. Tots els alumnes i famílies poden accedir 
tant a la pàgina web del centre com al bloc d’anglès per poder veure imatges i 
comentaris de les diferents activitats que es duen a terme durant el curs. A la revista 
Xivarri, que publiquem dues vegades l’any, també hi ha un apartat destinat únicament a 
l’anglès (English Corner) on els nostres alumnes escriuen petits articles i les seves 
opinions de totes les activitats que es realitzen. 

Fa dos anys que el col·legi participa al Projecte Auxiliars de Conversa que ofereix la 
FECC. Tenim a les nostres aules una persona nadiua que ajuda els alumnes a millorar la 
fluïdesa, comprensió i expressió oral. Tot l’equip educatiu, l’auxiliar de conversa, les 
famílies i, principalment els alumnes, valorem molt positivament aquest projecte ja que 
tots en traiem un molt bon profit de la seva docència i la seva estada a la nostra escola.   

Fa alguns anys els professors d’anglès del centre es van començar a plantejar la 
possibilitat d’oferir als nostres alumnes un certificat a nivell internacional. Finalment es 
van decantar per la Universitat de Cambridge i els seus exàmens per a nens/es 
d’Educació Primària (Starters, Movers i Flyers) i per als nois/es de Secundària els 
exàmens KET i PET. L’any passat va ser la primera vegada que els nostres alumnes es 
presentaven a aquestes proves oficials amb un èxit molt satisfactori per a tothom. 
Actualment el nostre col·legi és un centre reconegut per la Universitat de Cambridge 
com a Cambridge ESOL Exam Preparation Centre. 



També, els últims anys els alumnes s’han estat preparant per al concurs d’anglès The 
Fonix on han obtingut molt bons resultats. El curs 2010-2011 vam tenir una finalista i 
una guanyadora a la fase final realitzada a Barcelona, i el passat, 2011-2012, també hi 
va haver dos finalistes i un guanyador a la fase final.  

Tots aquests resultats ens animen a continuar explorant noves possibilitats en 
l’aprenentatge de la llengua anglesa a fi que els nois i noies la utilitzin com a llengua 
vehicular en els diferents àmbits de la comunicació. 

 


