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ESCOLA PLURILÍNGÜE
El projecte d’una escola multilingüe neix durant el curs 2007-2008 amb la voluntat, per part
de l’escola, de donar als nostres alumnes les eines necessàries per poder adquirir un
nivell acceptable en llengües estrangeres.
S’ha començat centrant tots els esforços en la llengua anglesa que, des de fa molts anys
és la primera llengua estrangera de l’escola.
L’objectiu principal que ens mou és gestionar un augment d’hores d’exposició a la llengua
anglesa per part dels nostres alumnes.
No ha estat una proposta aïllada de la nostra escola, si bé que ja des de fa molt temps en
teníem la voluntat.
Ara ha estat el moment idoni per començar aquesta implementació ja que des del
Departament d’Educació de Catalunya, des de les Escoles Cristianes i des de les Escoles
Vedrunes s’ha incentivat i animat per a la realització del projecte.
Aquest projecte es va presentar al claustre per a la seva aprovació, així com al Consell
Escolar (amb representants de pares, mestres, titularitat i alumnes), Patronat i Ampa.
Des de tots els sectors hi va haver una acceptació molt àmplia. També es va explicar el
projecte a totes les reunions de pares de principi de curs per tal que tots en tinguessin
coneixement.
L’objectiu principal que ens mou és gestionar un augment d’hores d’exposició a la llengua
anglesa per part dels nostres alumnes. També ens mou la necessitat que els nostres
alumnes visquin l'anglès com una eina més que com una finalitat per si mateixa.

L'anglès els ha d'ajudar a comunicar-se tant el activitats en el present com, sobretot, per al
seu futur.

EDUCACIÓ INFANTIL:
P3 a P5:
1h llengua anglesa + 1h multilingüe

EDUCACIÓ PRIMÀRIA:
Cicle Inicial (1r i 2n de primària):
2h llengua anglesa + 1h taller d’expressió en anglès + ½h d’educació física en anglès
Cicle Mitjà (3r de primària):
2,5h llengua anglesa + 1h d’informàtica
Cicle Mitjà (4t de primària):
3h llengua anglesa + 1h d’informàtica + 1h de medi en anglès
Cicle superior (5è i 6è de primària):
2,5h llengua anglesa + 1h d’informàtica
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA:
1r a 4t d'ESO:
3h de llengua anglesa + activitats puntuals per revisar i/o ampliar alguns temes des de
matèries com ciències naturals i socials, tecnologia, educació física i religió.

Seguir amb un projecte com aquest significa potenciar la contractació de nou professorat
amb la qualificació adient per fer front a les necessitats cada vegada més importants de
bons professionals amb domini de l’anglès, flexibilitat i adaptabilitat per part dels altres
professors a l’hora de compartir matèries i/o classes, inversió per part de l’escola en
formació dels professors del centre i inversió en l’adquisició dels materials necessaris.

El projecte per a una escola multilingüe serà durant molts anys un gran repte que viurem
amb moltes ganes i interès. Sabem que cal treballar molt i molt però ens anima el nivell
assolit fins al moment pels nostres alumnes i la motivació per aconseguir donar-los allò que
realment necessitaran tant en el seu futur més pròxim com en el més llunyà.

