
 

 

SPEAK UP. Convocatòria extraordinària 

El programa “Speak Up”, promogut pel Consorci d’Educació de Barcelona en 
col·laboració amb l’Escola Oficial d’Idiomes Barcelona-Drassanes, impulsa un pla de 
treball sistemàtic per millorar les competències i habilitats en expressió, interacció i 
comprensió oral en llengua anglesa de l’alumnat de 1r a 4t d’ESO.  
 
D’una banda, joves universitaris anomenats “Great Friends”, amb nivell mínim de B2 en 
llengua anglesa (MECR), duen a terme les sessions orals en petits grups amb l’alumnat 
per tenir les competències i habilitats de la dimensió oral per ajudar  per parelles o grups 
la resta d’alumnat de l’aula ordinària; o bé, per presentar-se a les proves de nivell de 
l’EOI. De l’altra, professorat nadiu de l’EOI Barcelona-Drassanes, expert en el treball de 
l’oralitat, amb els nous Mentor fan suport i modelatge als “Great Friends” que també 
sessions d’assessorament i formació. El professorat d’anglès dels centres participants 
hauran d’assistir a la formació sobre estratègies de la dimensió de la comunicació oral i 
com se n’avalua la millora a partir d’evidències. També contemplem la possibilitat de la 
complementarietat d’un “Speak Up on line” si les autoritats sanitàries així ens ho 
aconsellen. 

 

A QUI VA ADREÇAT 

Centres públics d’alta complexitat 
o amb alt  % d’alumnat en 
situació de vulnerabilitat. 

ETAPA 

ESO 

DURADA 

Curs escolar 

CONTEXT 

El Consorci d’Educació de Barcelona, seguint en part la metodologia del programa Èxit 
Acompanyament Educatiu durant el curs escolar, ofereix el programa Speak Up, que vincula 
alumnat, professorat i dinamitzadors per treballar l’oralitat en llengua anglesa seguint una 
mateixa línia metodològica a partir de la conversa i la interacció orals.  
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El programa pretén augmentar les hores d’exposició de l’alumnat a la llengua oral amb 
l’objectiu d’oferir-los més eines i estratègies per millorar-ne la predisposició envers la llengua 
estrangera i perquè participin més en les sessions ordinàries per a la millora de tot l’alumnat. 
 
S’afavoreix la igualtat d’oportunitats i l’equitat davant de l’aprenentatge de la llengua estrangera 
preferentment amb l’alumnat més vulnerables. 

OBJECTIUS 

● Augmentar significativament les oportunitats d’exposició a l’anglès oral de l’alumnat que 

segueixi el programa i fomentar-ne l’ús efectiu en situacions d’interacció reals, amb 

l’acompanyament de joves estudiants universitaris formats per fer aquesta tasca («Great 

Friends» i «Mentors»). 

● Sensibilitzar el professorat de secundària dels centres participants de la importància de 

formar-se en una metodologia que afavoreixi la interacció oral de l’alumnat, tot oferint al 

professorat eines efectives perquè les puguin incorporar a la seva pràctica docent. 

A QUI VA ADREÇAT 

A centres públics d’ESO  

Els centres que opteu pel Programa Speak Up també haureu de fer tàndem amb el 
programa Èxit acompanyament. 

DURADA 

Curs escolar 

DESCRIPCIÓ 

Perfil de l’alumnat per a aquest programa: 

L’alumnat al qual s’adreça aquest programa és aquell que té un bon nivell oral en llengua anglesa, 

però que a les classes ordinàries, en gran grup, es cohibeix o no té tantes oportunitats de fer 

intervencions. També va adreçat a aquells alumnes amb un nivell més baix, sempre que tinguin 

una bona base per comunicar-se oralment en anglès. És a dir, no seria un perfil d’alumne per a 

aquest programa, un infant o adolescent que necessita un reforç general d’anglès i/o que no és 

capaç d’entendre ni interaccionar gaire en una conversa simple en llengua anglesa. La tria 

d’aquest target d’alumnat va a càrrec dels docents del centre.  

Suports/recursos del programa: 

 Joves estudiants universitàries.  

 Professorat de l’EOI Barcelona-Drassanes. 

 Mentors, nadius i de la ciutat 

 

Calendari: 
 
Tindrà lloc els dilluns i dimecres o els dimarts i dijous en la mateixa franja horària que es realitzen 
les sessions de l’Èxit Acompanyament Educatiu durant el curs escolar. 
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Abans de l’inici del Programa i al final, tindran lloc les reunions preparatòries per a l’aplicació 
del Speak Up.  
 
Compromís dels centres: 

● L’equip directiu del centre ha de vetllar per l’encaix de la proposta amb el PEC, la PGA i 

el projecte lingüístic de centre. 

● El professorat implicat en el programa ha d’estar adjudicat en el centre com a mínim per 

a tot el curs escolar. 

● Caldrà disposar d’espais per a la realització de l’activitat (com a mínim una classe per 

grup amb ordinador i projector, biblioteca i aula d’informàtica). 

● L’equip directiu de cada centre participant designarà un/a docent de referència del 

programa per tal de facilitar les tasques de coordinació i comunicació.  

● L’assistència a les sessions mensuals d’assessorament al professorat ha de ser d’un 

mínim de dos a tres docents. 

● Cal omplir les dades de seguiment i avaluació de l’activitat en el format i contingut que el 

Consorci d’Educació de Barcelona li requereixi. 

FORMACIÓ ASSOCIADA 

 
Es realitzaran 7 sessions de 2h amb el professorat conduïdes per l’equip de formadors i experts 
de l’EOI Barcelona-Drassanes amb un total de 21 hores reconegudes pel Departament 
d’Educació. Caldrà presentar evidències de reflexió/metacognició sobre processos i d’aplicació 
a les aules del centre. 

QUÈ SE N’ESPERA 

S’espera que, en finalitzar, el programa hagi contribuït a: 
 

 Que el professorat participant incorpori en la seva pràctica docent a l’aula estratègies de 

foment de l’oralitat.  

 Que el professorat d’anglès de secundària pugui compartir criteris metodològics i fixar 

línies de treball comunes pel que fa a l’ensenyament i avaluació dels progessos de la 

llengua estrangera. 

 Que l’alumnat participant millori la seva disposició en relació amb l’ús de la llengua oral a 

les classes d’anglès. 

 Que l’alumnat que ho desitgi es pugui presentar a les proves de nivell de l’EOI.  

MÉS INFORMACIÓ 

https://www.edubcn.cat/ca/suport_educatiu_recursos/plans_programes/acompanyamen
t_educatiu 
 
Convocatòria unificada de programes educatius 
 

https://www.edubcn.cat/ca/suport_educatiu_recursos/plans_programes/acompanyament_educatiu
https://www.edubcn.cat/ca/suport_educatiu_recursos/plans_programes/acompanyament_educatiu
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.edubcn.cat%2Fca%2Fsuport_educatiu_recursos%2Fconvocatoria_programes&data=04%7C01%7Cavidal.ceb%40gencat.cat%7C9ca55d4637f34aa7c58508d9a99da603%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637727316814206715%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=l5CNm5k81Ky%2ByVveZxONV0edpRIuB%2FN%2BzUtSbAzqMWc%3D&reserved=0
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CONTACTE 

Artur Vidal 
Consorci d’Educació de Barcelona  
avidal.ceb@gencat.cat  

mailto:avidal@gencat.cat

