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Què són les Seccions Europees?

� Es tracta d’impartir una àrea, assignatura o mòdul no 
lingüístic en una llengua estrangera. 

� Es pot començar a 1r d’ESO en anglès i a 3r en Francès o 
Alemany. 

� No es poden impartir les àrees de Ciències Socials i Ciències 
Naturals.

� La metodologia es basa en l’ensenyament de matèries no 
lingüístiques en llengües estrangeres (AICLE). Els recursos i 
materials didàctics són en anglès. Les produccions orals i 
escrites dels alumnes també. La comunicació dins l’aula és 
exclusivament en anglès.  El contingut de l’assignatura 
s’ajusta a l’establert en el currículum de les IB.

� Objectiu fonamental: millorar la competència lingüística de 
l’alumnat en llengües estrangeres.
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Què són les Seccions Europees?
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� Hi ha Seccions Europees a primària, secundària, batxillerat i 
cicles formatius.

� A l’Estat Espanyol estan implantades des de 1998. A Balears 
des de 2004.

� El professorat ha de ser titulat (5è d’Escola Oficial d’Idiomes 
o equivalent).

� Es disposa d’un/a auxiliar de conversa i del suport del 
professorat de llengües estrangeres que, un cop a la 
setmana, entra dins l’aula, i es coordina amb el professorat 
d’àrees no lingüístiques.

� El programa avalua la seva eficàcia en funció dels resultats 
obtinguts pels alumnes en la millora de la competència 
lingüística en totes les àrees. També s’avalua la gestió i el 
funcionament del programa al llarg del curs.



Normativa de referència

� Ordre de 17 de juny de 2009, de la consellera 
d'Educació i Cultura per la qual es regula 
l'organització i el funcionament del programa 
de Seccions Europees en els centres 
educatius, sostinguts amb fons públics, que 
imparteixen ensenyaments d'educació
primària, educació secundària obligatòria, 
batxillerat i formació professional a les Illes 
Balears .

� Resolució del conseller d’Educació i Cultura, 
de convocatòria per ala implantació de 
Seccions Europees en els centres educatius 
de les Illes Balears sostinguts amb fons 
públics, per al curs 2011-12 
BOIB núm. 28, de 24 / 2 / 2011

� Resolució del Conseller d’Educació i Cultura 
de 30 de maig de 2011 pel qual s’aprova i es 
fa públic el llistat de centres que han estat 
seleccionats i autoritzats per implantar 
seccions europees durant el curs 2011-12. 
(Boibs de 11/6/11  i  18/6/11)
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Requisits dels centres

� Elaboració d’un projecte pedagògic.
� Professorat amb titulació B2 del MECR (Nivell 

Avançat d’Escola Oficial d’Idiomes, 5è)
� Aprovació del  claustre.
� Aprovació del  consell escolar.
� Condicions favorables del centre: professorat-

projecte- escoles adscrites amb seccions 
europees-gestió de qualitat-participació en 
programes internacionals: Comenius, e-Twinning, 
Leonardo,…

� Autorització de la Conselleria.
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Escoles a Menorca amb Seccions Europees
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LOCALITAT CENTRE ANY 
D’IMPLANTACIÓCiutadella CEIP Joan Benejam 2008-2009

Es Mercadal CEIP Mare de Déu del Toro 2008-2009 

Fornells CEIP Fornells 2010-2011 

Es Migjorn Gran CEIP Francesc d’Albranca 2008-2009

Maó CEIP Tramuntana 2008-2009 

CEIP Mateu Fontirroig 2008-2009

CEIP Mare de Déu del Carme 2010-2011

CC La Salle 2008-2009

CC Cor de Maria 2008-2009



Instituts a Menorca amb Seccions Europees
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Localitat Centre Any 
d’implantació

Ciutadella IESJosep Ma Quadrado 2005-2006

Maó CC Cor de Maria 2009-2010

Maó IES Cap de Llevant 2010-2011



Millorar la 

competència lingüística 
en anglès

Objectius del programa8



El programa de Seccions Europees pretén:
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� Millorar la competència lingüística de l’alumnat.
� Preparar millor pel mercat laboral i la formació

professional.
� Preparar millor pels estudis universitaris.
� Oferir més recursos a l’alumnat.
� Satisfer la demanda de les famílies.
� Donar continuïtat a la formació dels alumnes que 

vénen d’escoles amb Seccions Europees.
� Continuar oferint una educació de qualitat.
� Mantenir el nostre institut al nivell dels bons IES de 

les Balears.



Els alumnes de 
Seccions Europees no 
formen grups 
independents (principi 
d’heterogeneïtat)

Organització a l’IES Joan 
Ramis
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ORGANITZACIÓ
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� Organització i disseny previ (Equip Directiu, 
professorat implicat, Departament d’Orientació).

� Col·laboració interdepartamental (Departament de 
Llengües estrangeres i departaments implicats en 
l’ensenyament d’àrees no lingüístiques en 
anglès).

� Equips Educatius (seguiment de l’alumnat que 
participa en el programa).

� Professorat implicat en les Seccions Europees 
(coordinador del programa +professorat d’àrees 
lingüístiques i d’àrees no lingüístiques+auxiliars 
de conversa+equip directiu).



Projecte de Seccions Europees del Ramis

� Kiko Borràs (Informàtica)

� Paula Bernal (Biologia)

� Montse Pongiluppi (Educació Plàstica i Visual)

� Mar Triay (Economia)

� Gerardo Segura (Tecnologia)

� Miquel Perello (Ciències Socials)

Professorat d’àrees no lingüístiques
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Projecte de Seccions Europees del Ramis

� Miquel Orfila (Coordinador del programa, professor d’anglès)
� Miquel Pons (professor d’alemany, Coordinador del 

Comenius)
� Lluc Pons (professor de Francès)
� Mandi Vidal (Cap de departament de Llengües estrangeres, 

professora d’anglès))
� Begoña Torres (Cap d’estudis, professora d’anglès)
� Altres professors/res del departament de llengües 

estrangeres.
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Altres professors/res implicats en el projecte



Incorporació de l’alumnat

� Bon nivell d’anglès.
� Vist-i-plau de les famílies.
� Si hi ha més demandes 

que places es tindran en 
compte les qualificacions 
de l’any anterior en llengua 
catalana, castellana i 
anglesa.

� Permanència en el 
programa: segons 
normativa.

� Consta en l’expedient 
acadèmic de l’alumne la 
seva participació en el 
programa.
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Primer cicle

� Assignatura en anglès: 
Educació Plàstica i Visual 
(3 hores a la setmana).

� Es faran dos grups 
d’alumnes repartits en 
quatre.

� Els alumnes de Seccions 
Europees es junten a 
plàstica i a anglès.

� Optatives: francès, 
processos d’anglès o 
alemany.

� Tecnologia (4 hores 
setmanals)

� Ciutadania (1 hora 
setmanal)

� Optatives les 
mateixes: processos 
d’anglès, alemany o 
francès.
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1r d’ESO 2n d’ESO



Segon cicle.

� Assignatura optativa de 
Botànica.

� Informàtica, assignatura 
optativa de tres hores 
setmanals.
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3r d’ESO 4t d’ESO



Inici d’aplicació del programa: curs 2011-12
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