


Els canvis que s’han produït en els darrers 
anys en els camps tecnològic, demogràfic, 
econòmic i cultural han comportat la necessitat 
d’adaptació constant. També en el món de 
l’educació i l’aprenentatge. El nou entorn és 
complex, interconnectat, dinàmic i canviant. 
I això requereix de persones amb noves 
capacitats i mirades globals. Pensem que l’escola 
ha d’avançar i aprofundir en la formació de 
persones amb mentalitat internacional. I aquesta 
és la nostra fita.

El nou entorn exigeix una competència global 
que permet conèixer el món i altres cultures
i desenvolupar habilitats per entendre'l 
i actuar-hi, des del coneixement. Tenim 
l’obligació d’incidir en la mentalitat global, en 
l’obertura i en el respecte per les persones de 
diferents procedències i cultures. Creiem que tot 
procés d’aprenentatge ha de posar en valor la 
dignitat i la diversitat humana.



L’aprenentatge de llengües és un factor fonamental per participar en un 
entorn global, interactuar amb persones d’arreu, i apreciar i respectar 
les diferències. Pensem que l’aprenentatge de llengües pot ajudar a 
entendre i comprendre el món. 

Complementem l’educació curricular amb classes extraescolars que 
permeten obtenir les titulacions oficials dels diferents nivells d’anglès 
a la University of Cambridge, a l’Institut Français i al Goethe Institut. 

El Col·legi participa del programa d’innovació pedagògica AVANCEM: 
Ensenyament i Aprenentatge Integrat de les Llengües, del Departament 
d’Educació. Té com a finalitat dotar els estudiants  d’una competència 
plurilingüe sòlida que afavoreixi  el seu creixement acadèmic i fomenta 
un ensenyament de les llengües competencial, que parteixi del consens 
i la cooperació entre el professorat de llengua i que promogui el disseny 
de projectes d’aula en què participen diverses llengües.

L’Escola d’idiomes del Col·legi Sant Miquel dels Sants ofereix cursos per 
a totes les edats i necessitats.
 



anglès
El nostre enfocament consisteix en fomentar 
la millora continuada, seguint un procés clar 
per millorar les destreses lingüístiques en 
anglès. Els certificats són reconeguts per milers 
d’universitats, empreses i governs de tot el món. 
Són un símbol d’excel·lència que obre les portes 
a moltes oportunitats en educació superior i al 
món del treball.

El Col.legi Sant Miquel 
dels Sants té l’acreditació 
com a Centre Preparador i 
Examinador dels exàmens 
oficials de Cambridge. 
El Col.legi Sant Miquel dels 
Sants és també Cambridge 
Educational Partner. Un 
reconeixement als continguts 
i a la metodologia utilitzada 
en l’aprenentatge de la llengua 
anglesa en totes les etapes 
del Col.legi segons la filosofia 
Cambridge Learning Journey.

infantil

ENJOY & PLAY
Són les sessions d’anglès per a nens i nenes de 3, 
4 i 5 anys de l’Escola d’Idiomes del Col·legi Sant 
Miquel dels Sants. Enjoy&Play és vocabulari, 
role-plays, songs and happy time for kids. 
Les sessions són d’1 hora a la setmana, en horari 
de migdies. Grups reduïts.

LEISSURE LAB
I a més, els infants de 4 i 5 anys que vulguin podran 
complementar la sessió Enjoy&Play amb Leissure 
Lab. Leissure Lab són temes concrets i vocabulari 
específic: una cançó, un conte, una manualitat. Cada 
sessió is different! 
Es tracta d’una sessió addicional de caràcter 
opcional que també és d’1 hora a la setmana. Grups 
reduïts.
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primària

secundària i batxillerat

KIDS 1 i 2
És un programa adreçat a nens i nenes 
de cicle inicial de primària. Els nostres 
objectius es basen en treballar l’àmbit 
comunicatiu de la llengua des d’un entorn 
dinàmic utilitzant la llengua com a mitjà 
d’ús i comunicació en el joc, la conversa
i la interpretació.
El programa Kids es fa en horari de 
migdies. 1h diària, dos dies a la setmana.

STARTERS, MOVERS & FLYERS
Nivells adreçats  a nens i nenes de 3r a 5è 
de primària. Amb l’objectiu d’aprendre la 
llengua com a eina d’ús i comunicació, fem 
un pas més introduint la part escrita i la 
gramàtica. En aquest cas complementem 
la part oral, lúdica i digital de les classes 
amb el suport dels  llibres de text 
seguint la metodologia dels Cambridge 
Young Learners, com a introducció a les 
certificacions oficials: KET, PET, FCE, CAE 
i CPE, que podran fer en les etapes de 
secundària i batxillerat.
Les classes es fan en horari de migdies. 
1h diària, dos dies a la setmana.

KET
El nivell KET s’inicia entre 5è i 6è de 
primària. Amb la mateixa metodologia, 
permet als estudiants introduir-se  en les 
certificacions Cambridge que podran anar 
completant a la secundària i al batxillerat.
Les classes es fan en horari de migdies. 
1h diària, dos dies a la setmana.

A secundària i batxillerat les classes van orientades 
a la preparació per a les certificacions oficials de 
Cambridge: 
· KET
· PET
· FCE (First Certificate)
· CAE (Advanced)
· CPE (Proficeny)

Oferim dues hores setmanals en grups per nivells. 
Es treballen els continguts de la llengua (reading, 
writing, speaking & use of English) amb materials 
i metodologies enfocades a la preparació dels 
exàmens oficials.

A batxillerat, oferim la possibilitat que els estudiants 
amb nivell FCE que així ho desitgin puguin cursar 
el seu anglès curricular en un grup CAE o CPE de 
l’Escola d’idiomes, on es potencia l’aprenentatge de 
l’anglès a nivells més avançats.

Com a centre preparador i examinador, cada any 
organitzem dues convocatòries d’exàmens: maig 
i juliol. Durant les setmanes prèvies a la segona 
convocatòria, oferim cursos intensius d’estiu a tots 
els nivells amb la voluntat de consolidar continguts 
i conèixer el format de l’exàmen.



anglès

anglès per a adults I TAMBÉ...

ESTIUS EN ANGLÈS
El mes de juliol, oferim cursos intensius d’anglès per 
estudiants de  5è i 6è de primària, secundària
i batxillerat.
Els cursos estan pensat per aprofundir en l’anglès 
de manera intensiva i preparar els exàmens de 
Cambridge.

COLÒNIES I ESTADES LÍNGÜÍSTIQUES
Els estius són un bon moment per avançar en 
l’aprenentatge de la llengua de manera lúdica
i intensiva. Per això, organitzem estades d’immersió  
en entorns escollits per les diferents edats on 
combinem les activitats lúdiques, esportives
i culturals amb l’aprenentatge de la llengua anglesa.

• Organitzem colònies a Catalunya, per a nenes 
i nenes de 5è i 6è de primària, on la llengua 
vehicular sempre és l’anglès i l’acompanyament 
es fa amb mestres de l’Escola d’Idiomes.

• Per a estudiants de secundària i batxillerat, 
organitzem estades d’immersió total a països de 
parla anglesa.

INTEGRACIONS ACADÈMIQUES A L ‘ESTRANGER
Oferim programes d’estades i integracions 
acadèmiques a països de parla anglesa. El projecte 
preveu que els estudiants que ho desitgin puguin 
cursar una part del curs acadèmic a l’estranger.  
Mentre dura el programa, l’estudiant conviu amb 
famílies de parla anglesa i s’incorpora al sistema 
educatiu del país d’acollida. 

Realitzem també cursos d’anglès per a adults en 
horari de vespre. Proposem 90 minuts setmanals 
amb objectius i nivells adaptables a les necessitats 
de les sol·licituds. Pensat per a majors de 18 anys 
i obert a tothom: famílies i amics. Grups reduïts



francès alemany

Les classes de francès a l’Escola 
d’idiomes van adreçades a 
alumnes de batxillerat que ja 
tenen coneixements previs de 
la llengua. Oferim dues hores 
setmanals amb grups de nivell 
mig i alt amb l’objectiu que 
els estudiants puguin obtenir 
l’acreditació B1 i B2 de l’Institut 
Français.

Les classes d’alemany a l’Escola 
d’idiomes van adreçades a 
estudiants de batxillerat que ja 
tenen coneixements previs de 
la llengua. Oferim dues hores 
setmanals amb grups de nivell 
mig i  alt amb l’objectiu que 
els estudiants puguin obtenir 
l’acreditació A2 o B1 del Goethe 
Institut.



Carrer Jaume I, 11
08500 Vic
T: 93 886 12 44
F: 93 886 14 67
stm@santmiqueldelssants.cat
santmiqueldelssants.cat
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