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PLURILINGÜISME 2017-18
Recomanacions per a futurs alumnes AICLE
El programa AICLE (Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua Estrangera) consisteix
en l’ensenyament d’una matèria no lingüística en llengua estrangera. L’enfocament
AICLE té un doble objectiu: aprendre matèria curricular i millorar la competència
lingüística en llengua estrangera. La matèria que entra en aquest programa el proper
curs 2017-18 és ciències socials, que s’impartirà en anglès. Si us interessa formar part
d’aquest programa, llegiu les recomanacions següents:
•

•
•
•
•

Les famílies dels alumnes interessats hauran d’inscriure’ls a la prova a través del
formulari de plurilingüisme que es troba a la pàgina web del centre. Data límit:
7 de juliol.
Els alumnes hauran de fer una prova escrita al centre el dia 5 de setembre a les
10.00 del matí. La prova només es podrà fer aquest dia i hora.
La llista d’alumnes acceptats es publicarà al taulell d’anuncis del centre el dia 8
de setembre a les 9.00 del matí.
Les famílies que ho desitgin seran ateses el mateix dia 8 de setembre.
Els alumnes acceptats en aquest programa han de mostrar interès per millorar
el seu nivell de llengua anglesa i bona actitud respecte al treball. Els grups AICLE
es revisaran anualment i poden canviar tenint en compte el comportament, el
rendiment acadèmic i el treball de l’alumne.

Descripció de la prova
La prova d’accés al programa AICLE conté diferents exercicis de comprensió lectora,
comprensió oral, ús de la llengua i expressió escrita.
A continuació es mostren els continguts d’ús de la llengua (gramàtica i vocabulari) que
poden sortir a la prova:
Grammar
Personal pronouns (I, you, he/she/it...)
Verb to be
Verb have got
There is / there are
Present simple

Vocabulary
Family
The body
Food
Clothes
Jobs
Daily rutines
Free time activities
Sports
Animals
Action verbs

