Do you speak english?
L’objectiu prioritari de qualsevol llengua sempre és LA
COMUNICACIÓ.
12.10.18 Festiu
Si pensem en l’aprenentatge de la primera llengua ens
29.10.18 La Castanyada
adonem que els requisits indispensables són l’emissor/a i
el receptor/a. Quan l’infant és un nadó rep tota mena
REUNIONS
d’inputs, la base per a ser també un bon emissor de la
INFORMATIVES (19h)
8.10.18 CIcle Superior
seva llengua en la qual sempre o gairebé sempre està
10.10.18 Cicle Mitjà
immers.
Quan parlem d’una llengua estrangera, en el nostre cas
SORTIDES
l’anglès, el primer que hem de pensar és que per a la
5.10.18 5è Educació viària
majoria de nosaltres no és una llengua vehicular, els
11.10.18 3r+4t, Funadció Mona
infants no hi estan immersos socialment i per tant el
16.10.18 6è Poliesportiu Mar Bella
procés d’aprenentatge serà més llarg, ja que com si
17.10.18 1r+5è, Coscomaixa
pilots d’avió es tractessin necessitaran més hores de vol.
Des de l’escola procurem treballar l’anglès des de totes
les vessants perquè sigui un aprenentatge el més transversal possible.
L’escolta és el primer pas natural, aquesta comença a Parvulari, on els infants tenen dues
sessions setmanals en grups de dotze amb la mestra especialista. També gaudeixen un dia de
l’AUXILIAR DE CONVERSA NADIU, que fa la rebuda i l’esmorzar amb la tutora, tot
jugant i aprenent de forma espontània. Al migdia els/les alumnes de P4, P5 i 1r que es
queden a dinar a l’escola compten amb una monitora que també els parla en anglès al pati.
A 1r i 2n els infants tenen dues sessions setmanals en grups de dotze amb la mestra
especialista per tal d’anar treballant la parla i la lectura. També tenen, tots els cursos, l’ajuda
de l’auxiliar de conversa en els projectes, on la immersió també és l’objectiu principal. I des
de 3r a 6è, ja són tres les sessions. En aquest punt ja s’introdueix l’escriptura, no abans per
a no interferir en el procés d’aprenentatge de les altres llengües, català i castellà. A 6è es
compte amb dues hores més amb l’especialista a projectes per anar creixent en l’escriptura.
De 3r a 6è la plàstica (Arts&Crafts) es fa en anglès on hi està present l’auxiliar de conversa
per tal d’ajudar els infants i els tutors.
De P5 a 6è tots els alumnes van a veure una obra de teatre en anglès amb actors nadius
des d’on es parteix per fer un projecte en aquesta llengua. A 3r i 4t, també es fa una
sortida totalment en anglès, Barcelona city of dragons, on es treballa la llengua i amb els
tutors la Barcelona medieval i un bri d’història. A 5è i 6è es fan unes convivències, de 5 dies,
a Santa Susanna, on els monitors són tots nadius.
Tot plegat fa que mica en mica els infants vagin adquirint vocabulari i noves estructures per
l’objectiu final, i que no s’acaba a Primària. Aquest aprenentatge continua a la secundària,
on els/les mestres de Els Arcs vetllen perquè cada alumne avanci al seu ritme, i a 4t d’ESO
els alumnes que estan al nivell exigible, obtenen el First Certificate.
A la Primària, els indicadors del nostre nivell són diversos: interns i externs (Competències
bàsiques, ICCIC) i tant escrits com orals. Tots indiquen un nivell de notable i excel·lent els
darrers anys, observant-se una tedència a la millora.
Totes i cadascuna de les llengües són valuoses culturalment amb el seu principal objectiu,
LA COMUNICACIÓ.
YES, I DO !!!
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