PROTOCOL PER A ALUMNES DE PRIMÀRIA QUE OPTEN AL PROJECTE
MEC-BRITISH COUNCIL A PRIMER D’ESO A L’IES CAP DE LLEVANT
Els alumnes procedents del CEIP Sa Graduada podran accedir a una plaça a
l’IES Cap de Llevant de manera automàtica per tal de poder seguir cursant els
seus estudis dins el programa MEC-British Council.
En cas que hi hagi vacants, alumnes d’altres centres podran inscriure’s a unes
proves de competència per tal de poder optar a una d’aquestes. Seran les
escoles de primària, mitjançant els tutors de 6è i els professors d’anglès de
cada centre els que informaran de quins alumnes participaran a les proves
Les inscripcions dels alumnes es faran, doncs, preferentment a través de les
escoles de primària. Excepcionalment, les famílies podran inscriure’s
directament a l’IES Cap de Llevant contactant amb la coordinadora del
programa MEC-British Council.
Les proves comprendran tres parts: castellà, català i anglès. L’objectiu principal
d’aquestes és comprovar la competència lingüística de l’alumnat en les tres
llengües.
Es pretén que l’alumnat tengui un marge de garantia per a poder seguir el
projecte juntament amb els seus companys provinents de “Sa Graduada” que
durant tota la seva escolarització ja han treballat diferents àrees en anglès a
dins del programa.
En cap cas es tractarà d’una avaluació de continguts fets a 6è de primària, sinó
que tindrà un caire més ampli on es pugui veure la competència de l’alumnat a
l’hora d’entendre textos adients per a la seva edat i expressar-se amb fluïdesa.
Les proves de les tres àrees seran consensuades pels tres departaments
didàctics afectats, a l’igual que s’establiran uns criteris comuns per a avaluarles.
Es posarà a disposició de les escoles i les famílies models de prova de les tres
àrees, així com els criteris d’avaluació de cadascuna. Aquests estaran
disponibles a la web del centre amb prou antelació.
Els dubtes i qualsevol tipus de consulta s’atendran a través del correu
electrònic de la coordinació o dels diferents departaments.
La prova d’anglès, a més, comptarà amb una part oral on l’alumnat haurà de
mostrar la seva competència en expressió i comprensió oral.
Les proves es realitzaran abans que s’obri el termini per a les preinscripcions
als centres de secundària.

Un cop finalitzades les proves escrites de les tres llengües, es publicarà un
llistat de candidats aptes per a la prova oral d’anglès.
Finalment, un cop realitzada la prova oral, es publicarà un llistat amb els noms
dels candidats que han resultat aptes per cursar el programa MEC-British
Council. En cap cas es tracta d’una llista d’admesos al programa.
En cas que el nombre de candidats aptes sigui superior a les places
disponibles per accedir al programa, es procedirà a assignar les places segons
el procediment de baremació ordinari establert per la Conselleria d’Educació a
la respectiva convocatòria del procés d’admissió i matriculació d’alumnes als
centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics a l’Educació
Secundària Obligatòria.
Aquells alumnes que hagin obtingut plaça però no facin efectiva la matrícula en
els terminis establerts perdran la reserva de plaça.

