PROJECTE D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA EN ANGLÈS
INS JOAN ORÓ

12.- REQUISITS D’ACCÉS PER A LA PARTICIPACIÓ
AL PROGRAMA
A 1r ESO
L’alumnat que vulgui accedir al programa, farà la preinscripció ordinària al
centre, fent constar per escrit, el seu interès per participar al Projecte
d’Immersió Lingüística en Anglès.
El procés de selecció es realitzarà tenint en compte:
1. Les qualificacions de la prova de sisè en llengua anglesa, catalana,
castellana i matemàtiques.
2. L’expedient acadèmic del cicle superior de primària.
Cada alumne rebrà una puntuació en base a:
Prova de sisè (màxim 6 punts)
nivell alt: 1.5 punts per prova
nivell mitjà alt: 0,5 punt per prova
Els alumnes que tinguin en una de les proves un nivell mitjà baix o baix, no
tindran opció d’entrar al programa.
Si algun alumne no pot realitzar alguna de les proves de competències en
el dia preestablert en el calendari del Departament d’Ensenyament, cal
que la faci igualment en un altre dia i tingui correcció interna per part del
centre de primària al qual assisteix. En cas de no ser així, al mancar-li
alguna de les qualificacions requerides, no tindrà opció d’entrar al
programa.
Mitjana de l’expedient del cicle superior de primària (4 punts)
Assoliment excel·lent o notable:
4 punts
Els alumnes que tinguin una mitjana d’expedient d’assoliment satisfactori o
no assoliment, no tindran opció d’entrar al programa.
S’ordenarà l’alumnat en base a la puntuació obtinguda i, en cas d’empat,
es realitzarà una prova oral i un listening en el centre.
Per garantir l’objectivitat d’aquest procés, aquest serà supervisat pel
consell escolar del centre.
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El nombre final de places de la línia del projecte, es determinarà en funció
del nombre d’alumnes que ho han sol·licitat i compleixen els requisits, així
com en funció del nombre de grups en què s’estructurarà el nivell
educatiu, independentment del nombre de línies oficials.
L’alumnat que accedeixi al centre a partir de la llista d’espera en primeres
opcions, o bé a partir de la llista d’espera o directament però en segones,
terceres opcions o inclús d’ofici, podrà optar al projecte si en queden
places, una vegada feta la selecció de l’alumnat.
Si han quedat alumnes exclosos del programa, per causa de que la
demanda ha estat superior a l’oferta de places, es mantindrà una llista
d’espera per si es produeix alguna vacant durant el curs. Aquesta llista
caducarà en finalitzar el curs.
Així mateix, es podrà realitzar durant el curs, el pas d’algun alumne a un
grup ordinari, responent a la no adaptació al programa, una vegada
valorat per l’equip docent juntament amb la família, sempre i quan
existeixin vacants als altres grups ordinaris.
A altres cursos de l’ESO
En el moment de realitzar la matrícula per al proper curs, caldrà sol·licitar la
possibilitat d’accedir al grup que realitza el projecte, si existeix alguna
vacant.
La selecció de l’alumnat es realitzarà per garantir que aquest podrà seguir
amb normalitat el programa. Per això es valorarà:
Tenir totes les matèries aprovades del curs anterior.
Nota de llengua catalana del curs anterior:

Assoliment EXC 2,5 punts
Assoliment NOT 1,25 punt

Nota de llengua castellana del curs anterior:

Assoliment EXC 2,5 punts
Assoliment NOT 1,25 punt

Nota de llengua anglesa del curs anterior:

Assoliment EXC 2,5 punts
Assoliment NOT 1,25 punt

Prova d’expressió oral en llengua anglesa (realitzada per part del centre):
de 0 a 2,5 punts
Si l’alumnat té un assoliment satisfactori o inferior en alguna de les tres
llengües, no tindrà opció d’entrar al programa.
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Criteris d’exclusió del programa:
-

-

Al suspendre qualsevol matèria impartida en llengua anglesa en
l’avaluació ordinària, s’exclou l’alumne temporalment del
programa, guardant-li la vacant fins l’avaluació extraordinària.
En l’avaluació extraordinària,
si recupera totes les matèries
impartides en llengua anglesa, continua al grup WEp.
Si en l’avaluació extrarodinària suspèn alguna matèria, perd la seva
vacant que podrà ser assignada a qualsevol alumne que l’hagi
sol·licitat i compleixi els requisits preestablerts.
Excepcionalment, si a l’avaluació extraordinària una sola matèria
impartida en llengua anglesa d’aquestes queda suspesa i la seva
vacant no s’ha cobert, s’incorpora provisionalment al grup WEp,
amb la condició que en l’avaluació del primer trimestre, ha
d’aprovar aquesta matèria amb una nota mínima de 6.
Si a l’avaluació extraordinària suspèn dues o més matèries impartides
en llengua anglesa, queda exclòs del programa.
Decisió de l’equip docent, amb l’assessorament de l’equip
d’Orientació educativa, un cop escoltats els pares, mares o
representants legals.

