
 

 

 

 

PRESENTACIÓ 

Els darrers anys, les escoles estan fent esforços notables per millorar l’educació multilingüe que ofereixen. 
Aquest treball sistemàtic i ben orientat donarà com a fruit, sens dubte, la superació definitiva d’un dèficit 
històric: la capacitat comunicativa dels joves del país en llengua estrangera. Des de la FECC hi hem  
contribuït mitjançant un programa de formació que les escoles han sumat als propis esforços. Un dels 
element d’aquest programa és la Jornada d’Escola Multilingüe, de la qual enguany se celebrarà la 13a edició 
(13a JEM).  

L’orientació del programa de formació de l’escola multilingüe que ofereix la FECC segueix el principi que 
l’aprenentatge de les llengües s’ha de basar en l’ús freqüent en contextos diferents, tant els escolars               
-assegurant l’abordatge des de totes les àrees, la coherència metodològica i la programació conjunta-, com 
en altres activitats, augmentant l’exposició a entorns de llengua estrangera mitjançant intercanvis, auxiliars 
de conversa, estades a l’estranger, etc. Les certificacions d’escola multilingüe que la FECC ofereix són també 
un estímul per als alumnes i escoles.  

La 13A JORNADA D’ESCOLA MULTILINGÜE segueix aquesta orientació oferint sis alternatives diferents en cada 
franja horària, que representen una àmplia mostra. Alguns dels tallers estan patrocinats per entitats 
col·laboradores; les hem seleccionat perquè el contingut ens ha semblat molt interessant, tot i que parlaran 
en nom d’una entitat.  

En aquesta edició hem fet un esforç per integrar algunes activitats pensades per escoles que ofereixen 
l’alemany com a llengua estrangera i ofertes pel Goethe Institute, fruit de  la col·laboració d’aquesta entitat 
amb la FECC. Esperem així atendre aquest significatiu nombre de docents que tenen poques oportunitats 
per conèixer recursos per treballar la llengua alemanya. En edicions successives oferirem altres llengües 
estrangeres.  

Els tallers tenen una capacitat màxima determinada i les sol·licituds seran ateses per estricte ordre 
d’inscripció.  

 
A QUI S’ADREÇA 

La jornada s’adreça principalment a docents de llengua estrangera de les diferents etapes, a responsables 
d’aquest departament i també a coordinadors de l’etapa que vulguin abordar la millora de la capacitat 
comunicativa dels alumnes en llengua estrangera des de diferents contextos, tal com ho planteja la FECC.  
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                      PROGRAMA 

 

09.15 Arribada, acollida i lliurament del material 

09.30 
Benvinguda a càrrec d’Enric Puig, Secretari General de la Fundació Escola Cristiana de 
Catalunya. Presentació de la 13a Jornada d’Escola Multilingüe 

09,35 
Conferència inicial: El futur de l’ensenyament? Va començar ahir! a càrrec de Jon Wright, Teaching 
English as a Foreign Language expert, teacher trainer, material writer and presenter. 

10.30 Pausa cafè i Fira d’expositors 

11.00 

A1  

Christopher 

James. 

Benefits of 

Using Drama 

(infantil i 

primària) 

B1 

Matt Ledding 

Milloreu la 

vostra ciència 

C1  

Javier Beltran 

El escape 

room como 

recurso 

D1 
Jun Trenco 
Gamificació 

E1 
Anna Ibañez 
Gestió dels 
alumnes que 
realitzen 
estades a 
l’estranger 

F1  
Marc Borneis 
L’oferta 
global en 
l’àmbit 
d’alemany del 
Goethe-
Institut 

11.45 

A2 Tom Wogan 
Adapting your 
course book to 
prepare 
students for 
Young Learner 
exams 

B2  
Jon Wright 
What's the 
point of 
projects? 

C2  
Lidia Segura 
Eat in English, 
experiències 
en anglès 
durant l’espai 
del migdia 

D2 
Miquel Puig 
The Fonix, 
concurs 
d’anglès 
interescolar  

E2 
Mark Meredith 
Les AAEE en 
anglès i altres 
activitats 
extarordinàries 

F2 
Annette 
Gutmann  
Suport 
didàctic al 
professorat 
d’alemany  
 

12.30 

A3  
Jon Wright 
What's the point 
of projects?  
 

B3  

Christopher 
James. 
Benefits of 
Using Drama.  
Adreçat a 
docents de 
secundària 

C3 
Farners Giralt 
Donem un gir 
a les AAEE 
d’idiomes  

D3 
Teta Juncà 
Tinc un 
auxiliar de 
conversa: 
Què li faig 
fer? 

E3 
Juanjo 
Fernandez. La 
Certificació 
d’Escola 
Multilingüe 

F3 
Anna 
Boladeras 
El xinès a 
l’aula: més 
que una 
tercera 
llengua 

13.15 
Conferència final: Mónica Pereña, Sotsdirectora general de Llengua i Plurilingüisme, Secretaria de 

Polítiques Educatives, Departament d’Educació: Plans, projectes, programes i altres recursos del 
Departament d’Educació per l’educació plurilingüe. 

14.10 Fi de la Jornada 

 
  INSCRIPCIÓ 

 

   Per sol·licitar-la podeu clicar al següent enllaç: 

 http://www.escolacristiana.org/esdeveniments/inscripcio.aspx?idev=279 

   Les places són limitades i s’ocuparan per ordre d’inscripció. 

- Aportació per a despeses per participant, 
o Participants d’entitats adherides a la FECC: 35 € (inclou esmorzar) 

o Altres: 53 € (inclou esmorzar) 
 

 

ATENCIÓ! EL PAGAMENT D’AQUESTA SESSIÓ REQUEREIX TARGETA BANCÀRIA 

- Totes les targetes són vàlides 

http://www.escolacristiana.org/esdeveniments/inscripcio.aspx?idev=279


 

 

El pagament cal fer-lo mitjançant una targeta bancària. Són admeses totes, tant les de crèdit con 
les de dèbit, i la inscripció no es considera vàlida fins que no s’ha fet el pagament. 

- Devolucions en cas de baixa 
En cas de comunicar baixa 24 hores abans de l’inici de la Jornada, es procedirà a la devolució de 
l’import pagat (l’entitat bancària farà el retorn al compte de la mateixa targeta des d’on s’ha  fet 
el pagament.) 

- Pot ser de qualsevol titular, independentment del rebut 
 El titular de la targeta no té per què coincidir amb la persona que s’hi inscriu, ni amb la persona 

–física o jurídica- a nom de la qual cal fer el rebut. 

Per facilitar les coses, es demana específicament a nom de quina persona o entitat cal fer el 
rebut. Així es pot utilitzar la targeta que es tingui més a mà amb independència de qui s’acabi fent 
càrrec del cost i, per tant, sigui el titular del rebut corresponent. 

És un sistema totalment segur, sense que l’Escola Cristiana es quedi cap registre de dades de les 
targetes. 

 Data límit d’inscripció: fins el 18 de març (o fins a que s’esgotin les places, que són limitades i 
s’ocuparan per ordre d’inscripció) 

 Després d’aquesta data, només s’admetran matrícules si encara hi ha places disponibles.  

 En els casos de no assistència sense avís el dia anterior, no es retornarà l’import. 
 

 
LLOC DE REALITZACIÓ 

JESUÏTES CASP. Carrer Casp, 25. 08010 Barcelona. 

Mapa del lloc 

ORGANITZA 

 

     

PATROCINA 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/place/Carrer+de+Casp,+25,+08010+Barcelona/@41.3900347,2.1691666,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a2f1c59d2865:0x3732414047df1ad!8m2!3d41.3900347!4d2.1713607


 

 

Conferència incial, a càrrec de Jon 

Wright, Professor d’anglès, expert en 
llengües estrangeres, formador del 
professorat,  escritor de materials i 
presentador.  

The future of teaching? It started yesterday! In this practical talk, 
we will look at some of the serious challenges facing teachers and 
learners in local education in a time of globalization and rapid 
technological change. We will make some concrete suggestions 
about how teachers can help learners develop the skills they need in 
a fast-changing multicultural world, and how we can future-proof 
our careers at the same time. Aquesta conferència serà impartida 
en anglès. 

A1. Christopher James és Graduat en 

Antropolia Social i Espanyol per la 
Universitat de Kent. Consultor d’Edebé 
Express Publshing i formador del 
professorat. 

 

 

Benefits of Using Drama. Pensat per a docents d’alumnes d’educació 
infantil i primària. La utilització del drama té beneficis en 
l’ensenyament ja que facilita eines per al desenvolupament personal 
i també lingüístic dels alumnes. Mitjançant l’ús d’exercicis pràctics i 
segons el nivell d’anglès i l’etapa dels alumnes, es poden treballar les 
competències comunicatives en llengua estrangera. També es 
treballarà com implementar el teatre i com avaluar el seus beneficis 
en cada context. Aquest taller serà impartit en anglès. 

A2. Tom Wogan, Cambridge Exams 

Consultant Andorra, Balearics and 
Catalonia, Business Development and 
Teacher Training 

 

 

Adapting your course book to prepare students for Young Learner 
exams. In this talk we will look at methods for adapting course book 
activities and relating them to exam tasks. We will provide a working 
definition of what makes a good activity and I will give tips on exam 
preparation. The session will be practical and participative. 

A3. Jon Wright, és Professor d’anglès i 

expert en llengües estrangeres, formador 
del professorat, escritor de materials i 
presentador.  

What's the point of projects? This workshop will discuss and 
demonstrate some of the essential features that make projects 
enjoyable and useful learning experiences in class for learners 
of all ages. We will also outline some of the key problems that 
teachers face when teaching with projects - and explain how to 
avoid them. Aquest taller serà impartit en anglès. 

B1. Matt Ledding, professors d’anglès 
Ha impartit classes d'anglès a través 
de diferents tècniques innovadores als 
alumnes de batxillerat.  

Milloreu la vostra ciència. Com ajudar als estudiants a entendre els 
conceptes complexos de la ciència? Com interioritzar la seva 
comprensió? Com es crea una atmosfera en què la ciència no està 
amagada sino que pot ser descoberta? Aquest taller planeja treballar 
una sèrie d'eines: jocs de paraules, basats en el treball del docent, que 
faran que els conceptes de presentació, aprenentatge i reciclatge 
siguin divertits. Aprendràs noves formes de combatre la manca 
d'interès, la manca d'atenció i, sobretot, "l'efecte Dunning Kruger". 
Aquest taller serà impartit en anglès. 

B2. Jon Wright, és Professor d’anglès i 

expert en llengües estrangeres, formador 
del professorat, escritor de materials i 
presentador.  

What's the point of projects? This workshop will discuss and 
demonstrate some of the essential features that make projects 
enjoyable and useful learning experiences in class for learners 
of all ages. We will also outline some of the key problems that 
teachers face when teaching with projects - and explain how to 
avoid them. Aquest taller serà impartit en anglès. 

B3. Christopher James és Graduat en 

Antropolia Social i Espanyol per la 
Universitat de Kent. Consultor d’Edebé 
Express Publshing i formador del 
professorat 

 

 

Benefits of Using Drama. Pensat per a docents d’alumnes 
d’educació secundària. La utilització del drama té beneficis en 
l’ensenyament ja que facilita eines per al desenvolupament personal 
i també lingüístic dels alumnes. Mitjançant l’ús d’exercicis pràctics i 
segons el nivell d’anglès i l’etapa dels alumnes, es poden treballar 
les competències comunicatives en llengua estrangera. També es 
treballarà com implementar el teatre i com avaluar el seus beneficis 
en cada context. Aquest taller serà impartit en anglès. 



 

 

C1. Javier Beltrán, Director de innovación 

en The Rombo Code. Máster en Dirección 
de Empresas y Emprendimiento, 
Universidad de Harvard, 2015. 

El escape room como recurso para el aprendizaje. Juego, adrenalina, 
trabajo en equipo, activación del pensamiento crítico, motivación y 
creatividad, son los elementos que aporta un escape room al proceso 
de aprendizaje. Explicaremos cómo se adaptan las salas disponibles 
en The Rombo Code para ofrecer una experiencia inmersiva. El uso 
del inglés resultará clave para 1- la comunicación del equipo, y 2- 
resolver los retos de la sala. Explicaremos también las opciones de 
divulgativas adicionales, que tienen como objetivo potenciar el 
aprendizaje mucho más allá de los 60 minutos que dura la actividad, 
según la metodología que aplicará el Museo Nacional de Ciencia y 
Tecnología para este ámbito. 

C2. Lídia Segura és Llicenciada en 

Pedagogia i Coordinadora pedagògica del 
Programa Eat in English by Campos Estela. 
I Lluís Laliga és Mestre i Posgrau en 
Direcció de centres educatius; Director de 
l’Escola parroquial Nostra Senyora de 
Monserrat. 

   

Eat in English. Escolta, mira i viu l’experiència. Eat in english és un 
projecte pensat perquè els infants visquin experiències en anglès 
durant l’espai migdia. Cook Club, VIP Room, Sister Schools, The 
Casting... són algunes de les activitats que podem fer junts. 
Aprofitarem aquesta estona per presentar el projecte, reflexionar i, 
sobretot, per viure l’experiència del Cook Club en primera persona. 
Junts cuinarem una recepta molt ràpida... in english, of course! Would 
you like to prepare pineapple, lime and honey with us? El taller inclou 
la presentació d’una experiència viscuda per un grup d’infants de 
l’Escola Montserrat de Rubí durant l’espai de migdia.  
Una part del taller és desenvoluparà en anglès 

C3. Farners Giralt és Llicenciada en 

Pedagogia i Assessora Pedagògica d’Activa  

 

Donem un gir a les activitats extarescolars d’idiomes. Com oferir una 
activitat extraescolar d’èxit i lligada al projecte educatiu de centre? 
Podem fer una proposta plurilingüe (anglès-francès-alemany...)? En 
aquest taller explicarem experiències d’èxit i propostes innovadores 
per a donar la màxima qualitat a les activitats extraescolars del centre 
fent que siguin un valor afegit i un pas més cap al plurilingüisme. 

 

D1. Jun Trenco és Llicenciada en Filosofia i 

Cinematografia i té diversos màsters en 
comunicació, coocperació i educcaió. Ha 
viscut en diversos paisos desenvolupant 
projectes d'acció social i educació. Des de 
fa un temps coordina projectes i porta la 
direcció de  Camps & projects en Home to 
home.  
 
 
 

Gamificació. Des de fa un temps s’ha estès una metodologia 
anomenada "gamificació" que fa un ús intencionat de mecàniques 
derivades del joc com a principi interactiu i de motivació. S’utilitza el 
joc per assolir aprenentatges d'una manera més divertida i efectiva. 
Per la nostra experiència podem afirmar que és una bona eina per a 
alumnes de realitats molt diverses i escoles amb diferents models 
educatius. Durant aquest taller mostrarem els diferents jocs creats 
per Camps and projects i oferirem un petit tast d'aquests i entendre 
la seva funcionalitat. Ens agradaria, no només que els participants 
entenguessin les possibilitats dels jocs que hem creat sinó que, en 
petits grups pensin, comparteixin i debatin idees. Aquest taller serà 
impartit en anglès. 

D2. Miquel Puig, Diplomat en Ciencies 

Empresarials per l’Escola d’Administració 
d’Empreses (EAE), Director de Projectes i 
Director Comercial de International House 

The Fonix, Concurs d’anglès interescolar Fonix. Durant el taller, 
s’explicarà per una banda que és i en què consisteix aquest concurs, 
com es va gestar i sobretot, com treure-li partit com activitat i eina 
dinamitzadora í complementària del currículum educatiu per als 
docents interessats. 

D3. Teta Juncà, Mestra de Música i 

Anglès. Coordinadora d’anglés i pastorail 
de l’escola FEDAC Salt. @FEDACSalt  

Tinc un auxiliar de conversa: Què li faig fer? Una xerrada per explicar 
com organitzem l'anglès a la nostra escola per a treure el màxim 
rendiment a l'auxiliar de conversa. Quins aspectes cal tenir en 
compte? Com ho fem perquè treballi amb alegria i efectivitat?   



 

 

E1. Anna Ibañez Mir, Llicenciada en 

Traduccío i Interpretació, professora 
d’educació secundària i directora de 
l’Escola dÍdiomes del col·egi Sant Miquel 
dels Sants.  

Gestió acadèmica i pedagògica dels alumnes que realitzen estades a 
l’estranger. Cada vegada ens trobem amb més alumnes que realitzen 
estades a l’estranger durant el curs escolar. Com tractem aquests 
casos des del col·legi? Cal oferir una orientació prèvia a les famílies? 
Quins tràmits administratius són responsabilitat de l’escola? Hi ha 
d’haver una reserva de plaça? És necessària una convalidació de les 
qualificacions? Com gestionem la tornada? Aquest taller té com a 
objectiu oferir un assessorament pràctic per poder gestionar les 
integracions acadèmiques amb garanties d’èxit. 

E2. Mark Meredith, Come Alive! Bringing 
stories to life. Teacher Trainer a 
Cambridge University Press.  

 

 

 

Les activitats extraescolars en anglès i altres activitats 
extraordinàries en anglès. Storytelling is at the heart of young learner 
classrooms. Through stories children are able to better understand 
the world around them and explore issues which are relevant to them 
and their lives. As teachers of English, how can we maintain this 
excitement and imagination which we see with young children, 
throughout their primary years and beyond? What techniques can we 
use to bring the stories to life? This session explores activities to use 
before, during and after the story, incorporating creative drama 
activities while still guaranteeing that the learners are making 
progress in English and preparing for the Young Learner Exams. 
Aquest taller serà impartit en anglès. 

E3. Juanjo Fernandez és Llicenciat en 

Filosofia i Lletres. Va ser professor 
d’educació secundària, és consultor 
pedagògic de la FECC en temes de 
Certificació d’Escola Multilingüe. 
Imparteix conferències i tallers sobre 
diversos temes adreçats a alumnes, 
famílies i docents.  

La Certificació d’Escola Multilngüe (CEM) és un docuemnt emés per 
la FECC per a aquelles escoles que demostrin l'aplicació d'iniciatives 
multilingües diverses en el marc d'un projecte lingüístic estructurat i 
coherent. La CEM neix amb vocació de contribuir a sistematitzar, 
motivar, promoure, comunicar, posar valor, fer visibles i qualificar les 
iniciatives multilingües de cada escola. La CEM és una certificació 
pròpia i exclusiva de la FECC per a les escoles adscrites, i per tal de 
poder esdevenir garantia d’innovació, qualitat i seguiment d’un 
projecte multilingüe, s’ha de caracteritzar pel rigor i la flexibilitat. Per 
això volem facilitar-vos en aquesta introducció diverses informacions 
importants. 

F1. Marc Borneis és Director Acadèmic i 

Director Adjunt del Goethe-Institut 
Barcelona, ofereix cursos d’alemany i els 
exàmens oficials d’alemany.  

 

 

L’oferta global en l’àmbit d’alemany del Goethe-Institut Barcelona. 
El Goethe-Institut Barcelona és l’Institut Oficial de Cultura de la 
República Federal d’Alemanya i ofereix nombroses activitats gratuïtes 
pel foment de l’aprenentatge de l’alemany. En aquest taller us 
presentarem la nostra oferta per l’alumnat d’alemany, entre d’altres 
la nostra biblioteca, préstec online, aplicacions i altres serveis digitals. 

F2. Annette Gutmann, Responsable del 
Servei pedagògic del Goethe-Institut 
Barcelona.  Formació pel professorat 
d’alemany i activitats escolars   

Support didàctic al professorat d’alemany i activitats per alumnes, 
El Goethe-Institut Barcelona és l’Institut Oficial de Cultura de la 
República Federal d’Alemanya i té un ampli ventall d’activitats entre 
d’altres el Servei Pedagògic, que té com a objectiu el foment de 
l’ensenyament de l’alemany a l’estranger. En aquest taller us 
presentarem totes les possibilitats que oferim per ajudar a les escoles 
i als professors en l’àmbit de l’ensenyament d’alemany: 
assessorament (material, metodologia, programa d’estudis), 
formació del professorat a Espanya i a Alemanya, activitats 
complementàries, idees i materials de promoció de l’alemany i 
informació actual sobre els exàmens oficials d’alemany, etc. 



 

 

F3. Anna Boladeras, traductora intèrpret 

de xinès mandarí, Directora Mandarin 
Centers Catalunya. 

 

 

 

El Xinès a l'aula: més que una tercera llengua. El taller es focalitzarà 
en la importancia del xinès com a idioma diferencial i com a eina 
didáctica d’aprenentatge i d’introdució d’una nova cultura. Veurem 
les avantatges de l’aprenentatge d’una llengua i cultura tant 
diferents. En el taller s’explicarà la manera d’oferir aquesta llengua a 
l’escola.  

Conferència final, a càrrec de Mónica 
Pereña, Sots-directora general de Llengua 
i Plurilingüísme, Secretaria de Polítiques 
Educatives, Departament d’Educació. 

Plans, projectes, programes i altres recursos del Departament 
d’Educació per l’educació plurilingüe. En els darrers anys, 
l’Adminsitració educativa ha promogut diversos plans, projectes i 
programes, alhora que ha ofert recursos per desenvolupar els 
projectes multilingües de les escoles. En aquesta conferència ens 
explicaran quin són aquests recursos alhora que es presentarà 
l’enfocament de l’Administració sobre aquest tema.  
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