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Informació del programa llengües estrangeres

Sessió d’informació sobre el programa per grau mitjà

dilluns 11 de juliol a les 19:00
meet: https://meet.google.com/faa-cqmp-rub

Què és el programa de llengües estrangeres?
És la modalitat de formació professional en la qual l’estudiant amplia els seus coneixement
en llengües estrangeres. A l’institut Bernat el Ferrer hem apostat per l’anglès com a llengua
estrangera per la seva importància cabdal al món de l’empresa.
Aquest programa és una experiència pilot impulsada pel departament d’educació gràcies al
fons econòmics europeus “Next generation”.

Quins són els seus objectius?
● Ampliar la competència lingüística en llengües estrangeres de l’alumnat dels cicles

formatius de grau mitjà i superior
● Adquirir les competències comunicatives, tant pel que fa a l’expressió oral com a

l’escrita en llengua estrangera
● Incorporar i normalitzar l'ús d’una llengua estrangera en situacions professionals

habituals i en la presa de decisions en l'àmbit laboral,

Quins beneficis aporta als nostres estudiants?
● Millorar el currículum professional.
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● Desenvolupar la capacitat comunicativa
● Aconseguir un certificat oficial d’idiomes
● Reconèixer el valor que aporta l’estudiant per l’activitat desenvolupada a l’empresa.

El centre rep recursos econòmics i personals extra que ens
permet:

● implantar el mòdul professional d'anglès tècnic a cada curs
● fer un mòdul professional en anglès a cada curs
● contractar auxiliar de conversa per ajudar a l’alumnat en la seva expressió oral
● fer estades gratuïtes a ‘l'estranger per tots els alumnes que participin al projecte
● tenir accés gratuït a l’obtenció de certificats oficials d'idiomes

Quins alumnes poden participar d’aquesta experiència?
Poden participar en aquesta experiència tots els alumnes de nova matrícula de primer dels
cicles que es cursen en aquest modalitat:

● CFGM Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques (1r. de la promoció 2022-2023)
● CFGM Gestió Administrativa (1r. de la promoció 2022-2023)
● CFGS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (1r. de la promoció

2022-2023)
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