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1. INTRODUCCIÓ 
 

 
“The curriculum that is taught in schools needs to incorporate 

each individual child’s background to give them self-word and 

for them to have pride in who they are”. (Doreen Lawrence 

1999) 
 

 A world of languages. Developing children’s love of 
languages. Manjula Datta and Cathy Pomphrey. CILT Young Pathfinder,10. 
London 2004. 

 
 
1.1. EXPLICACIÓ DEL TEMA 

 

 

Cada any s’incrementa el nombre d’alumnes immigrants que arriben a les nostres aules. 

 

 
 
Estadística de l’Educació. Sèries anuals 1997-1998/ 2006-2007. Generalitat de Catalunya Departament 

d’Educació. Pàg 6.  

 

 

 L’arribada al   nostre país d’alumnat provinent de grups culturals i/o lingüístics minoritaris 

suposa un gran repte per al nostre sistema educatiu i ens obliga a donar resposta a les 

necessitats educatives d’una gran part de la població escolar. 

Una de les problemàtiques bàsiques d’aquest alumnat, i també del seu professorat, és la 

dificultat de comunicació a causa del desconeixement  per part d’aquest alumnat de les 

llengües oficials. A Catalunya, tot i que tenim més de vint anys d’experiència generalitzada 

d’ensenyar el català a parlants d’origen majoritàriament castellanoparlant, avui dia ens hem 

d’enfrontar al repte d’ensenyar-lo a persones que parlen llengües molt distants de les 
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romàniques i les variables que hi entren en joc són molt diverses i complexes (Vilà, Ruíz 

Bikandi, 2001) 

D’acord amb les instruccions vigents per a l’organització i funcionament de centres docents 

públics (DOGC 1060, Resolució 01/07/05) cal potenciar el respecte per totes les llengües, 

transmetre la importància de la diversitat lingüística i cultural, i preservar les llengües 

minoritàries. En la formació d’aquest alumnat plurilingüe no s’ha de perdre 

l’oportunitat de formar als alumnes que són ja potencialment bilingües: no es pot 

malbaratar aquest enorme capital (Broeder, Mijares, 2003). 

 

“We should not be in the business of making children forget what they know” 

Joseph Lo Bianco, Professor of Language and Literacy Education, University of Melbourne. 

Positively Plurilingual. The contribution of community languages to UK education and 

society. 

CILT The National Centre for Languages. November 2006. 

 

 Malgrat el nombre d’alumnes que ens arriben originaris dels països hispanoparlants, molts 

alumnes utilitzen habitualment altres llengües diferents de l’espanyola en la comunicació 

diària. 

Davant d’aquesta situació canviant del nostre país, convé tenir en el nostre punt de mira 

països que ja fa temps que estan afrontant aquesta mateixa situació i enriquir-nos de la seva 

pràctica. Es fa necessari conèixer i aprofitar l’experiència d’altres estats com per exemple 

Regne Unit, amb molta més tradició de multilingüisme a nivell social que el nostre: a 

Londres, per exemple, es parlen més de 300 llengües diferents (Multilingual capital, 2004) . 

Encara som lluny d’alguns dels paràmetres d’aquestes societats, però ningú no pot negar que 

l’augment de la diversitat i l’heterogeneïtat cultural, lingüística i  d’identitat creix d’una 

manera imparable (Vila, 2001). 

 

El multilingüisme és una realitat social i pot ser aprofitat per a un millor aprenentatge 

escolar. Durant el curs 2006-2007, en el marc del projecte EMIGRA dirigit per la Dra. Sílvia 

Carrasco (1), del qual en sóc mestra col·laboradora, he estudiat i valorat el model 

d’intervenció britànic com a punt de referència d’integració i d’escolarització d’alumnat molt 

divers i que parla una llengua molt distant de la del país d’acollida. He explorat com aprofita 

aquesta riquesa el sistema educatiu anglès (2) a les Local Educational Authorities més 

innovadores, per poder després aplicar aquests resultats a la nostra pròpia experiència 

educativa. És en aquest marc que durant el curs 2006-2007 he estudiat el tractament de 

llengües al Regne Unit en el currículum de primària: l’ensenyament de l’anglès  a l’alumnat 

nouvingut, com s’ensenyen les “community languages” (llengües minoritàries) i les llengües 

modernes (francès, alemany, espanyol…). 

Tot i l’hegemonia mundial de la llengua anglesa i de la resistència del sistema educatiu 

britànic a la introducció de llengües estrangeres, cal reconèixer que en l’actualitat els drets 

lingüístics de les minories són cada vegada més tinguts en compte (Commission of the 

European Communities, 2005) 

Independentment del nombre d’alumnes estrangers a l’escola, reconèixer el bagatge 

multilingüe de tots i cada un dels alumnes potencia i enriqueix l’ensenyament de les llengües 

del centre. (3) 

En el model d’intervenció britànic he estudiat: 

 

 Quina metodologia i quins recursos s’utilitzen a les aules multilingües. 

 Quines pràctiques educatives es porten a terme i com s’integren al currículum. 
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 Quines metodologies i pràctiques educatives aconsella el departament d’educació 

seguir en el tema del tractament de llengües a primària. 

 Quina capacitat té el centre per reconèixer el coneixement lingüístic de l’alumnat en 

una llengua a l’hora de transferir-lo a una altra. 

 Veure quin tractament es fa de la llengua d’origen; quins mecanismes la prestigien i 

com es valora (Suñé 2005). 

 Com es treballen les habilitats socials; autoimatge i autoestima en els processos 

d’aprenentatge. La importància de treballar les actituds envers les persones estrangeres 

que les facin apercebre’s positivament (I. Vilà 2001). 

 

 
1.2-ANTECEDENTS DEL TEMA OBJECTE D’ESTUDI 

 
D’acord amb els resultats de l’estudi Projecte de les Ciutats Multilingües (Extra, Yagmur 

2005), són necessàries noves polítiques educatives a Europa que tinguin present les emergents 

realitats del multilingüisme. Així, es destaca la necessitat creixent que els ciutadans europeus 

tinguin competències multilingües per tal de millorar la comunicació i reduir els malentesos 

interculturals. Els autors, a partir de la investigació portada a terme a l’Estat de Victòria 

d’Austràlia i d’acord amb el Pla d’Acció 2004-2006 publicat per la Comissió Europea, 

suggereixen els següents principis per a la millora de les competències multilingües a l’escola 

primària: 

 

1. Introduir a l’escola primària tres llengües per a tots els nens:  

 

 La llengua estàndard de l’estat-nació concret com a assignatura escolar central i 

com a llengua vehicle central per a l’ensenyament d’altres assignatures escolars; 

 L’anglès com a llengua franca de comunicació internacional; 

 Una tercera llengua addicional seleccionada entre un conjunt variable i variat de 

llengües prioritàries a nivell nacional, regional i local de la societat multicultural. 

 

Cal fer referència al cas de Luxemburg per assenyalar que, fins i tot en contextos 

bilingües amb llengües pròpies febles, com seria també el cas del català, existeixen 

experiències d’èxit centrades en potenciar les habilitats multilingües que reforcen l’ús 

d’aquesta llengua vulnerable. A Luxemburg diferents projectes de recerca demostren que 

reconèixer el context sociocultural i la competència que té l’alumnat en la seva pròpia llengua 

potenciarà l’aprenentatge de llengües posteriors, i d’aquesta manera contribuirà a 

desenvolupar una actitud d’aprenentatge que s’adapta al multilingüisme de Luxemburg i a 

contextos i situacions multiculturals. Aquest fet queda confirmat en molts estudis que es 

porten a terme a altres països i d’alguna manera està lligat al concepte de Language 

awareness construït per Hawkins (1987) i desenvolupat per Candelier (1998) als projectes de 

EVLANG. Cal entendre millor la contribució que els diferents bagatges de l’alumnat fan a 

l’escola; totes les llengües que l’alumnat porta a l’escola s’han de tenir en compte. 

(veure al respecte http://www.readingonline.org/international/edinburgh/portante/) 

 

 

2. L’ensenyament de totes aquestes llengües forma part del currículum escolar habitual 

i està subjecte a la inspecció educativa. 
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3. Els informes habituals d’escola primària donen informació sobre la competència 

dels nens en cadascuna d’ aquestes llengües. 

 

4. Es creen programes nacionals de treball per a les llengües prioritàries (suec, 

alemany, neerlandès, francès i espanyol) per tal d’elaborar els currículums, mètodes 

d’ensenyament i programes de formació de professorat. 

 

5. Algunes d’aquestes llengües prioritàries es poden ensenyar en escoles de llengües 

especialitzades. 

 

Segons els autors, caldria detallar d’acord amb les demandes concretes nacionals, 

regionals o locals, en quin moment de l’escolaritat s’ha d’introduir cadascuna de les 

llengües esmentades al currículum, si haurien de ser una assignatura o llengües vehicle 

d’instrucció i en quin moment. 

Tenint en compte les experiències a l’estranger (per exemple la Victorian School of 

Languages a Austràlia), les escoles de llengües es poden convertir en centres 

experimentals on s’ensenyen diverses llengües, en cas que la demanda dels infants 

sigui baixa i/o dispersa en moltes escoles. 

Finlàndia, el país que encapçala  de nou els millors resultats de l’informe PISA, té un 

sistema educatiu que fa èmfasi en l’ensenyament d’idiomes. Per exemple, a Helsinki 

viuen 2600 fills d’immigrants  i per ells s’organitzen cursos d’unes 40 llengües 

diferents (Salla Korpella 2005). 

L’experiència demostra que l’enfortiment de l’idioma familiar del nen/a 

afavoreix no només el seu desenvolupament sinó també l’aprenentatge de les 

altres llengües (Salla Korpella 2005). Un bon desenvolupament de la llengua 

d’origen és condició i garantia per a un adequat aprenentatge de les altres 

llengües; per aquest motiu l’escola n’hauria d’impulsar l’ús i l’estudi i buscar 

mecanismes que la prestigiessin i, en la mesura que fos possible, que es 

mantingués com a vehicle de comunicació familiar (Vilà, Ruíz Bikandi 2003). 

D’altra banda, les investigacions dutes a terme per la doctora Charmian Kenner (2004) 

també mostren com l’aprenentatge d’una llengua facilita i reforça el fet de poder-ne 

adquirir una altra, destacant la importància de crear un ambient multilingüe a l’escola. 

D’acord amb les seves investigacions, les escoles de primària podrien proporcionar un 

currículum més divers que comportaria que l’alumnat ampliés els continguts i alhora 

desenvolupés moltes més capacitats. L’oportunitat d’aprendre diferents llengües a 

l’escola primària beneficiaria tant els nens i nenes bilingües com els monolingües i, 

d’acord amb els seus estudis, les llengües minoritàries han de ser-hi incloses. Llengües 

que comporten grafies diferents i diferents direccionalitats ampliaran les capacitats 

visuals i accionals alhora i els donarien accés a móns culturals nous. La recerca sobre 

el tema assenyala la importància d’incorporar al currículum escolar la llengua i la 

cultura dels estudiants de cultures minoritàries (Jim Cummins,1995). En la mesura en 

que la cultura i la llengua d’aquests estudiants s’incorpora al programa escolar està 

significativament relacionat amb l’èxit acadèmic dels estudiants. 

Segons el Model d’aculturació de Schumann (recollit a Larsen-Freeman, Long 1994, 

233-249) l’èxit de l’adquisició d’una segona llengua està relacionat amb el que 

Schumann denomina la distància psicològica i la distància social. La distància 

psicològica ve marcada per factors afectius entre els quals hi ha el xoc cultural, el 

lingüístic, la motivació i la permeabilitat de la persona. La distància s’escurça amb el 

desig d’acostar-se a l’altre, de comunicar-s’hi i d’entendre’l. Paral·lelament, la 

percepció que l’altre també desitja entrar en contacte, impulsa a negociar l’input 
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apropiat i fa possible l’adquisició de la llengua; serà el reconeixement clau que farà 

possible l’èxit lingüístic, escolar i social del grup immigrant o del grup acollit. La 

distància social són els factors relacionats amb el grup, a més nivell socioeconòmic, 

cohesió, grandària, espais i interès per mantenir els trets d’identitat del grup d’origen, 

es donaria més distància social, més dificultats per a l’aprenentatge de la llengua del 

medi on viuen (Vila, Ruíz Bikandi 2001). Seran per tant molt importants els factors 

socials i culturals a l’hora d’analitzar els efectes en el tractament de les llengües 

(Carrasco 2001). 

Per altra banda, la nostra llicència pren també com a referència els treballs relacionats 

amb l’anomenat “language awareness”. Es tracta de despertar la curiositat sobre la 

relació que hi ha entre les llengües i els parlants d’aquestes llengües. La manipulació i 

el contacte amb “el corpus” de les diferents llengües sensibilitza els alumnes envers la 

diversitat de llengües, fent-los prendre consciència de la diversitat dels altres parlants. 

S’afavoreix així l’emergència positiva de la diversitat de les llengües entre els 

estudiants i el professorat, la qual cosa té un efecte favorable sobre les aptituds 

metalingüístiques dels estudiants. (F. Armand,2004). 

Des del punt de vista empíric, cal fer referència a casa nostra, al treball de Luci 

Nussbaum i Virginia Unamuno (4). 

 
 

El meu treball de recerca es centra  directament en aquests aspectes de temàtica 

preferent: 

 

a. Escola inclusiva 

 

Segons la política educativa vigent (DOGC 1060, Resolució 01/07/05) l’escolarització ha  

de ser integradora  de  tot l’alumnat des d’un plantejament global de centre. Cal consolidar 

la integració en els processos d’ensenyament aprenentatge de continguts vinculats a la  

convivència. El projecte lingüístic ha de garantir un tractament de llengües que doni 

resposta a la situació sociolingüística de l’alumnat. El projecte curricular ha de 

desenvolupar un currículum obert que doni resposta a les necessitats reals de tot 

l’alumnat, des d’una òptica intercultural amb un enfocament metodològic adequat en un 

context de diversitat lingüística i cultural. 

El projecte que presento recull totalment aquesta orientació. 

 

Acollida de l’alumnat nouvingut. El centre acollidor 

 

El present treball fomenta l’educació intercultural basada en la igualtat, la solidaritat i el 

respecte a la diversitat de cultures, en un marc de diàleg i convivència (5). 

Cal tenir present que la incorporació al sistema educatiu pot ser diversa (Canals 2005): 

 Alumnes procedents del centre de la mateixa localitat. 

 Alumnes procedents del Sistema educatiu de Catalunya d’incorporació regular. 

 Alumnes procedents d’altres Sistemes educatius de l’Estat d’incorporació regular 

o fora de terminis regulars. 

 Alumnes estrangers d’incorporació regular o fora de terminis regulars. 

 

Ells es senten immigrants, es senten diferents, però cal evitar fer-los desiguals. Ens arriben 

amb una “motxilla” de coneixements i experiències prèvies: coneixen coses, ens poden 

ensenyar coses. Hem d’intentar posar-nos a la seva pell; desconeixen la cultura, la llengua, 

han hagut de deixar el seu país, familiars, amics... Però també posseeixen coneixements i 
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experiències, i llengües que podem compartir. Convé sensibilitzar a  la resta de l’alumnat 

de com es pot sentir i de com els  podem ajudar i ens poden ajudar. 

 

 

b. Currículum i innovacions 

 

Compartim l’enfocament de l’actual política educativa tal i com es recull a la normativa 

(DOG 1060). 

Pretenem transmetre la importància del plurilingüisme, potenciar el respecte per totes les 

llengües, la importància de la diversitat lingüística i cultural i la necessitat de preservació 

de les llengües minoritàries. 

Facilitar a l’alumnat, dins de l’horari extraescolar i d’acord amb els criteris establerts pel 

Departament d’Educació i pel projecte  lingüístic, el coneixement de les llengües de la 

nova immigració. 

El 22 de novembre de 2005 la Comissió Europea, fent ressò del refrany eslovac « Com 

més llengües coneguis més persona ets », reafirmà el seu compromís a favor del 

multilingüisme. El multilingüisme es refereix a l’habilitat de la persona a utilitzar diverses 

llengües i la coexistència de diferents comunitats lingüístiques en una àrea geogràfica. 

Els experts han identificat la necessitat de plans nacionals que donin coherència i 

direccionalitat a accions que afavoreixin el multilingüisme entre els individus i a la 

societat. Aquests plans haurien d’establir objectius clars de l’ensenyament de la llengua 

als diferents cursos i anar acompanyants d’un esforç substancial per tal d’adquirir 

consciència de la importància de la diversitat lingüística. Cal tenir en compte les llengües 

regionals i minoritàries així com també les llengües dels immigrants. 

 

Competències instrumentals i estratègies d’aprenentatge 

 

Hi ha evidència suficient que prova el fet que el coneixement que s’adquireix en una 

llengua es transfereix a una altra. El disseny curricular dins un món plurilingüe requereix 

establir competències i estratègies l’objectiu fonamental de les quals és preparar els 

alumnes a viure en una societat lingüísticament i culturalment diversa; cal que l’alumnat 

prengui contacte amb el “corpus” de les diferents llengües  i a través de la llengua prengui 

consciència de la diversitat dels altres que la parlen. La necessitat d’inscriure dins dels 

programes oficials d’ensenyament de les llengües un tronc comú que vetlli pel 

desenvolupament de competències dins del domini del llenguatge.  

 

 

 Ensenyament en llengües estrangeres en àrees no lingüístiques 

 

Aquest projecte té en compte el CLIL (Content and Language Integrated Learning). 

Actualment, l’impuls de l’aprenentatge de les llengües estrangeres, avançant en 

experiències d’introducció de la llengua estrangera al parvulari i d’ús de la llengua 

estrangera en àrees no lingüístiques, es realitza amb l’expectativa que l’alumnat 

transferirà coneixements i habilitats d’una llengua a l’altra. El centre educatiu ha de 

tenir com a objectiu fonamental que tot l’alumnat, els de la cultura majoritària i els de les 

minoritàries, mitjançant qualsevol àrea curricular, desenvolupin les aptituds i les actituds 

que els capaciten per a viure en la nostra societat multicultural i multilingüe. Cal destacar 

la necessitat que s’impliqui tot el claustre i la resta d’àrees de coneixement en el projecte 

lingüístic.  
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El meu treball de recerca indirectament abasta també els següents aspectes:  

 

  

c. Mediació i convivència en el centres 

 

El reglament de règim intern RRI ha de recollir els drets i deures dels diferents membres 

de la comunitat educativa pel que fa a l’ús de la llengua, el respecte a la diferència i la 

igualtat d’oportunitats i ha d’organitzar els recursos necessaris per portar a terme els 

objectius del Pla per a la Llengua i la Cohesió social al centre.  

 

d. Alumnat amb risc de marginació social 

 

El nostre projecte té  l’objectiu de promoure la igualtat d’oportunitats per tal d’evitar 

qualsevol tipus de marginació, prioritzant  el treball amb la resta d’agents i col·lectius que 

formen la xarxa escolar i la xarxa local per aconseguir la coherència i la continuïtat en 

l’educació de l’alumnat. El pla d’acollida i d’integració ha de comprendre un conjunt 

sistemàtic d’actuacions que permeti la incorporació de tot l’alumnat a la vida i a la 

dinàmica ordinària del centre. També ha d’incloure un protocol específic per a l’alumnat 

nouvingut amb risc de marginació. Aquest protocol ha d’oferir una resposta educativa 

coherent a partir d’una avaluació acurada de les necessitats de l’alumnat(socioafectives, 

pedagògiques, econòmiques...) i una planificació dels recursos necessaris per a garantir la 

igualtat d’oportunitats en la consecució de l’èxit escolar. 

Es necessari destacar la importància de l’acció tutorial en l’acompanyament educatiu dels 

processos d’integració escolar i social de tot l’alumnat en contextos multiculturals. 

Es tindrà en compte els resultats elaborats pel Grup d’Aprofundiment Èxit escolar i 

alumnat en risc d’exclusió social coordinat per la Dra. Sílvia Carrasco el curs 2004-2005. 

 

e. Atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials en contextos escolars 

ordinaris 

 

La programació general del centre ha d’incloure objectius i actuacions que garanteixin 

l’ús de la llengua catalana entre tots els membres de la comunitat educativa, la 

convivència i la cooperació entre alumnes de diferents cultures, la igualtat d’oportunitats 

de l’alumnat sòcioculturalment desfavorit i la implicació  i la interacció amb l’entorn. 

Part dels resultats del projecte han de servir per assessorar altres professors en situacions 

educatives especials. 

 

 

Explicació del treball previ personal 

 

A banda de la meva participació en el grup de recerca EMIGRA de la Dra. S. Carrasco, 

aquesta llicència parteix de : 

 La meva formació com a psicòloga i com a mestra d’anglès.  

 La meva experiència professional com a docent al llarg de vint anys. 

 

 En els meus inicis com a mestra d’adults de català administratiu. 

 Des del curs 1987-88 fins al curs 1993-94 impartia l’assignatura d’anglès als 

nivells de 3r-4t-5è-6è-7è  i 8è d’Educació General Bàsica; paral·lelament, 

durant aquests que realitzava la tasca d’especialista d’anglès del centre també 
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era tutora de 7è . Tots aquests cursos que vaig treballar en aquest centre exercia 

el càrrec de Cap de Departament de Llengua anglesa del centre. 

 En la meva experiència docent a l’escola pública he treballat tres cursos com a 

mestra d’educació especial i la resta dels anys com a tutora de diferents 

cursos de primària. Al llarg d’aquests anys he intervingut directament en la 

integració d’alumnat provinent de Santo Domingo, Marroc, Cuba, Brasil, 

Uruguai... 

Com a tutora les meves intervencions s’han centrat bàsicament a treballar les 

habilitats socials (5) a nivell de grup: 

 Preparar conjuntament amb el grup-classe una entrevista de 

benvinguda; interessar-nos pel seu idioma i els seus costums. 

 Treballar l’empatia amb el grup-classe. El que suposa deixar els amics, 

familiars,,, Saber-nos posar al lloc de l’altre. 

 Resolució de conflictes: els alumnes que han tingut algun problema 

procuren aclarir-lo parlant i arribant a una solució. Al final quan han 

trobat la solució es diuen una qualitat l’un a l’altre. És alhora una bona 

pràctica d’habilitat lingüística. 

 Reforç de l’autoestima  amb les activitats La persona de la setmana . 

 

Com a mestra d’educació especial les meves actuacions anaven encaminades 

a fer accessible el currículum a l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge i 

l’alumnat nouvingut. Tractava sobretot les matèries instrumentals de llengua 

catalana i matemàtiques. 

 

 

 D’altra banda durant el curs 2005-2006 com a mestra especialista d’anglès vaig 

ser un dels membres responsables de tirar endavant el projecte d’innovació de 

llengües estrangeres del centre. Considero molt important tenir en compte aquesta 

nova realitat, prestigiar la llengua de l’alumnat nouvingut (decoració de l’aula, 

activitats dins el projecte d’innovació que valorin la llengua de l’alumnat de llengües 

minoritàries). 

 

 El curs 2005-2006 va ser  el tercer curs que el centre en el que treballava gaudia 

d’un Projecte Comenius nº 04-ESPO1-S2C01-00515-2. Es tracta d’un projecte a 

nivell europeu, l’objectiu del qual és promoure la cooperació en l’àmbit de 

l’ensenyament escolar a tots els nivells, recolzant les associacions entre centres 

escolars europeus. Durant el primer curs vàrem treballar les celebracions i tradicions 

personals i familiars dels nostres alumnes al llarg de la vida, el segon i tercer anys es 

treballen aquestes celebracions a nivell local i europeu. Es pretén  fomentar actituds 

de respecte i tolerància envers altres cultures i comunitats i les activitats que es 

realitzen es fan presents en les diverses àrees escolars .L’ escola està associada amb 

escoles dels països següents: Itàlia, Portugal, Polònia, Dinamarca i Bèlgica. Al llarg 

d’aquest cursos  hi vaig participar activament com a representant de cicle mitjà de la 

comissió Comenius. Els dos primers cursos hi vaig participar des de la responsabilitat 

de la tutoria i com a mestra especialista d’anglès; el curs 2003-2004 vaig assistir a la 

trobada que va tenir lloc a Bèlgica per a presentar els treballs realitzats per als nostres 

alumnes i encarar els nous reptes per als dos cursos següents. El curs 2005-2006 vam 

assumir la responsabilitat de realitzar la trobada a Catalunya. 
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El treball que presento estableix lligams amb altres llicències d’estudis desenvolupades 

anteriorment. 

 

En cursos anteriors, diversos treballs han fet esment al tema que em proposo treballar. 

Teresa Suñé, en la seva llicència d’estudis titulada Expectatives i treball amb infants sigui  

quin sigui el seu origen i des del medi escolar, assenyala la importància de no tractar 

l’alumnat nouvingut com una taula rasa i la conveniència de donar presència a totes les 

“maletes” d’aquests infants des del marc escolar (Suñé 2004-2005). Suñé assenyala que el fet 

migratori és una veu viva i present que configura la nostra història i la nostra identitat. Cada 

vegada més el professorat treballa amb alumnat més heterogeni calen bones pràctiques que 

propiciïn un canvi a l’escola . És cabdal que el professorat treballi des de l’emoció, l’afecte i 

el respecte vers l’altre per tal de garantir l’èxit de la seva tasca. 

Pablo M. Moro Rodríguez, en la seva llicència d’estudis El joc dramàtic com a eina en el 

procés d’ensenyament aprenentatge a les aules multilingües, estudia les particularitats de les 

aules multilingües i es centra en utilitzar el joc dramàtic en el procés d’adquisició de la 

llengua (Moro 2003-2004). Analitza quines són les dificultats concretes de l’alumnat 

d’incorporació tardana  en contextos multilingües i investiga sobre el procés d’adquisició de 

la llengua catalana com a segona llengua.. A partir dels resultats obtinguts  elabora materials 

basats amb l’enfocament comunicatiu de la llengua per a millorar la tasca del professorat de 

llengua . A través del joc dramàtic, centrat en situacions comunicatives reals, es treballen les 

quatre habilitats bàsiques de l’aprenentatge de la llengua: escoltar, parlar, llegir i escriure. Per 

altra banda també es treballa amb diferents tipologies textuals i es planteja la reflexió 

metalingüística a partir de la producció oral i escrita. 

Una altra llicència que també té relació amb la temàtica que presentem és la de Joaquim Vilar 

i que es titula Contes per compartir . És una proposta d’aprenentatge adreçada als nois i noies 

d’incorporació tardana (IT) al nostre sistema educatiu que utilitza el conte com a recurs (Vilar 

2004-2005). Es tracta de compartir aquests contes que formen part del seu bagatge cultural 

per tal d’afavorir l’autoestima d’aquest alumnat. El treball presenta un recull de contes amb 

veu dels propis alumnes amb prou domini de la llengua i mitjançant l’ús de les TIC es poden 

escoltar, llegir i treballar a classe. Aquests contes estan recollits en una web interactiva amb 

itineraris multilingües que contenen la narració del conte i exercicis de llengua sobre aquests 

contes.  Cada conte treballa un camp semàntic d’ús habitual, vocabulari bàsic i estructures 

d’ús. Es tracta de fer servir les TIC per aprendre i aprendre a utilitzar les TIC. Els contes 

pertanyen a àmbits lingüístics  i cultures diferents: Àfrica (Tamazga, Sahara, Senegal, 

Gambia) i Europa de l’Est (Romania, Ucraïna, Rússia). Els vuit contes estan en amazic, àrab 

clàssic, àrab dialectal saharaui (hassaniya), mandinga, pulaar, romanès, rus i ucraïnès. 

Un altre treball que fa referència al tema és : L’aula d’idioma com a mitjà d’integració i 

d’enriquiment multicultural de José Luís Bartolomé (2004-2005). L’autor fa referència  al fet 

que la presència d’alumnat nouvingut a  les nostres aules heterogènies pot enriquir el 

contingut de les unitats didàctiques de la llengua estrangera (anglès) i alhora convertir aquest 

alumnat en  protagonistes rellevant de determinades activitats lectives. Ha elaborat material 

per tal que les classes d’idioma rebin un tractament multicultural d’acord amb l’origen de   

l’alumnat escolaritzat al centre i suposin un estímul i una motivació afegits. D’aquesta manera 

alhora que es potencien les quatre destreses bàsiques : comprensió oral i escrita(Listening – 

Reading), expressió oral i escrita (Speaking-Writing) s’utilitzen  temàtiques d’interès per a 

l’alumnat que amplien el coneixement cultural dels alumnes nadius respecte als països 

d’origen dels nous companys. 
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1.3-OBJECTIUS I RESULTATS PROPOSATS 

 

A Catalunya encara  existeix  la separació entre llengües minoritàries i llengües modernes, 

tant en la formació del professorat com en els plantejaments pedagògics dels centres, 

desaprofitant-ne tot aquest capital.  

És un fet que l’alumnat a les nostres aules és cada vegada més heterogeni, tant des del punt de 

vista lingüístic com cultural. Com diu Oriol Guasch, “ La clau del problema no és ni la 

quantitat de llengües ni la precocitat de la seva introducció a l’escola, sinó el replantejament 

de la concepció del seu ensenyament i la planificació acurada de com s’ha de dur a terme. En 

la planificació del tractament de les llengües a les escoles ens referim a L1 com a llengua 

ambiental apresa en primer lloc, L2 com a llengua ambiental apresa en segon lloc i 

l’aprenentatge de la llengua estrangera L3 com a llengua no ambiental apresa en tercer lloc. 

Es tracta d’una visió simplificada d’una realitat que no té prou en compte els canvis socials , 

tecnològics, polítics ni culturals que estan modificant profundament i a una gran velocitat la 

presència de les llengües a la nostra societat, les relacions que hi establim en tan que grups 

humans i els usos que en fem.”(O.Guash,2001)  

És en aquesta línia que m’he plantejat en el marc del projecte I am Europe estudiar el 

tractament de llengües en el currículum de dues escoles angleses amb alta diversitat 

d’alumnat, per posteriorment poder aplicar les innovacions significatives al nostre model. 

No hem d’oblidar que a partir de les descobertes i recerques científiques, la nostra 

administració ha construït propostes i ha elaborat programes d’aplicació, concretament en 

l’àmbit educatiu cal remarcar els Plans LIC i els Plans D’Entorn. No s’ha d’oblidar tampoc la 

creació dels Tallers d’Adaptació Escolar amb la finalitat d’organitzar l’aprenentatge intensiu 

de les llengües vehiculars (6), edicions de fulletons en diversos idiomes, creació d’un servei 

d’intèrprets i traductors. 

 

La meva recerca vol donar resposta a les següents hipòtesis o preguntes: 

 

1. Des de la perspectiva teòrica: 

 

 Com pot ser el multilingüisme un factor d’integració? 

 Com pot  potenciar l’aprenentatge de les llengües? 

 

2. Des de la perspectiva de metodologies docents: 

 

 Quins recursos materials i humans calen. 

 Quines pràctiques  cal desenvolupar dins de cada àrea, entre àrees i a nivell 

d’ imatge de centre calen ? 

 

 

3. Des de la perspectiva de formació de professorat : 

 

 Quina formació inicial  és important en contextos multilingües? 

Com  organitzar una bona formació permanent dins del centre? 
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Els objectius concrets del projecte són: 

 

1. Aportar estratègies metodològiques i recursos didàctics per l’aprofitament i desenvolupament 

 d’estratègies multilingües al centre. 

 

2. Vincular els coneixements de l’aula d’acollida i de l’aula ordinària dins del currículum. 

 

3. Programar exercicis de language awareness. Presentar una mostra d’activitats multilingües 

a partir del treball de camp realitzat i de la consulta de diferents materials sobre el tema. 

Proporcionar activitats apropiades que recullin la realitat multilingüe de les aules i 

contribueixin a crear centres que  valorin la importància del multilingüisme. 

 

4. Revertir de manera directa en la millora de la pràctica docent i en la millora organitzativa 

de centres. 

 

5. Implicar els pares i les comunitats locals en els projectes per a afavorir competències 

multilingües. 

 

Aquesta llicència té per finalitat iniciar un estudi comparatiu entre la realitat multilingüe 

catalana i la realitat multilingüe de les aules i escoles angleses. Pretenem analitzar quines 

pràctiques pedagògiques es porten a terme a les aules multilingües angleses, examinar fins a 

quin punt la llengua i la diversitat cultural s’utilitzen com a recurs per aprendre, i quin tipus 

de currículum fa que es desenvolupin identitats flexibles. Observar i comparar com s’inclouen 

les llengües minoritàries al currículum anglès i quin tractament se’n fa per tal de fer 

aportacions innovadores aplicables als nostres centres de primària.  

Cal tenir en compte que l’equip de la professora Sílvia Carrasco examina com la integració 

social afecta els processos d’aprenentatge i els resultats educatius de les comunitats 

minoritàries que viuen a diferents països europeus, en contextos de ràpids canvis lingüístics i 

culturals deguts a la immigració. Pretenem aprofitar l’experiència del Regne Unit en aquest 

camp, atesa l’obligatorietat de l’aprenentatge de la llengua anglesa al currículum català. 

El principal objectiu del meu projecte ha estat explorar com les escoles de primària angleses 

resolen el fet que molt de l’alumnat que tenen escolaritzat parla llengües diferents de la 

llengua d’instrucció a l’escola. Veure si el reconeixement i l’adquisició d’aquestes  altres 

llengües es té en compte i recollir recursos i metodologies innovadores aplicables al nostre 

sistema educatiu. 

 

La meva recerca ha implicat: 

 

 Estudiar EAL en alumnat nouvinguts i/o grups culturals/lingüístics minoritaris. 

 Estar en contacte amb community language schools i veure quina tasca fan per tal de 

mantenir la llengua materna de l’alumnat. 

 Estudiar l’enfocament metodològic respecte a les llengües modernes. 

 

El meu projecte té en compte els següents supòsits avalats per la recerca: 

 

 El multilingüisme és una realitat social i pot ser utilitzat com a recurs per a millorar el 

nostre sistema educatiu. 

 L’aprenentatge significatiu implica partir dels coneixements previs de l’alumnat i això 

vol dir  tenir en compte tot el potencial que representa la seva llengua i  la seva 

cultura. 
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 L’habilitat d’entendre, comunicar-se i pensar en dues o més llengües és en sí mateix  

una gran fita. 

 
 

 

Pretén contribuir en els següents àmbits: 

 

 Mostrar la importància de la relació dels aprenents amb les llengües que s’aprenen i la 

necessitat d’una didàctica centrada  en  el bagatge que té cada aprenent. 

 

 Dissenyar processos de transferència de resultats d’àrea a àrea. El plantejament 

d’aquest tractament no es pot limitar a les àrees lingüístiques; haurien d’afectar tant 

l’ensenyament de les diferents  llengües, com l’ensenyament del seu ús en la 

construcció del coneixement de les diferents àrees, i l’ensenyament  de valors de 

respecte per a la diversitat lingüística individual i col·lectiva. 
 

 

 Corroborar la importància de tenir en compte les situacions sociolingüístiques 

personals que són la base dels factors afectius que condicionen l’aprenentatge de les 

llengües. Cal implicar tot el claustre i totes les àrees atesa la funcionalitat de 

l’instrument lingüístic. 

 

 Evidenciar la necessitat de treballar les habilitats socials integrades al currículum. 

 

 Normalitzar la presència multilingüe a l’escola. 

 

 Elaboració d’un PCC i d’un RRI que tingui realment en compte la diversitat de 

l’alumnat present als centres. 

 

 

NOTES 

 
(1) Grup de Recerca EMIGRA, UAB-CIMU.  

 

(2) Parlar del “sistema educatiu britànic” és força irreal atesa la descentralització de competències que donen  

resposta a diverses realitats locals. Ens centrem en  LEA amb alt prestigi europeu pel seu caràcter innovador i inclusiu. 

 

(3)El CEIP Teresa Claramunt no té aula d’acollida ja que no té en aquests moments prou alumnat  immigrant, 

però hi ha 7 alumnes del Magrib, dos de la resta de la Unió Europea, set de la resta d’Europa, un d’Àsia , nou de 

Sudamèrica i una d’Etiòpia que s’ha incorporat aquest mes d’abril. (Pla anual de centre, setembre 2005). 

Aquests alumnes, juntament amb els catalans, ja sumen prop d’una desena de Llengües. 

 

(4) Nussbaum, Unamuno (2006). 

 

(5) Carpena (2001) 

 

(6) Pla per a la Llengua  i la Cohesió social. Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya. Pàg 20-21 i 29 
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2.- TREBALL DUT A TERME 
 

 

“... All social researchers are to some extent mendicants, since they are seeking 

a free gift of time or information from those who are the subject of study. But 

researchers who bear this fact in mind, an who, without becoming the captive of 

their respondents, can contrive to make the research experience a helpful and 

profitable one, will almost certainly be gratified by the generosity with which 

people will give their time and knowledge.”Bell,J(1993:166) 
 

2.1.- PLA DE TREBALL (Compliment) 

 

 1r mes: Visites periòdiques a les escoles i selecció dels grups a observar. 

 

 Del 1r al 9è mes:  

 

o Observació participant. 

o Entrevistes a professorat. 

o Recerca d’informació a les biblioteques i centres de recerca de la ciutat 

d’Oxford. Contactes amb la University of Òxford i Brookes University 

(Òxford). 

o Entrevistes amb investigadors de Goldsmith College (London) i University of 

Reading. 

o Visites a les Local Education Authorities innovadores: Bristol i Coventry. 

o Visita a Houslow Language Centre. Anàlisi dels seus materials i de les seves 

experiències educatives. 

o Visita i entrevista amb membres de CILT (Centre Nacional de Llengües) a 

Londres.  

o Assistència a diferents conferències relacionades amb el tema a diferents 

ciutats angleses: Londres, Manchester i Leicester. 

o Anàlisi de materials docents a les diferents escoles on he fet el treball de camp. 

 

 

 A partir del 10è mes:  

Anàlisis de les dades i aportacions contrastables amb la realitat  catalana. 

 Redacció de l’informe final. 

 

 

2.2-.-METODOLOGIA EMPRADA 

 

El nostre projecte  estudia i valora el model d’intervenció anglès com a punt de 

referència d’integració i d’escolarització d’alumnat molt divers i que parla una llengua 

molt distant de la del país d’acollida. Ha estat per això necessari un treball de camp 

destinat a l’observació i avaluació directe d’aquests procediments en dues escoles 

d’alta diversitat. Això ha  comportat la meva intervenció com a voluntària en dos 

centres de la ciutat d’Oxford, on he desenvolupat aquest estudi. El nostre mètode de 

treball de camp parteix del model desenvolupat per R. Sneddon (2005-2006), si bé 

adaptat a les nostres pròpies necessitats. 
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1- En una primera fase hem analitzat quin és el plantejament global del centre i com 

aquest afecta a l’ensenyament de les diferents llengües. També hem estudiat quin ús es 

fa de les diferents llengües en la construcció del coneixement de les diverses àrees, i 

com es du a terme l’ensenyament dels valors de respecte per la diversitat lingüística 

individual i col·lectiva. 

També hem tractat d’esbrinar com s’elabora el projecte lingüístic del centre, veure si 

s’atén la globalitat en el tractament de llengües a l’escola en tots els seus aspectes, i 

quin paper hi juguen les llengües d’origen. Finalment, valorem com s’implica tot el 

claustre i la resta d’àrees de coneixement en el projecte lingüístic. 

 

2- En una segona fase, hem desenvolupat directament el treball de camp a través de 

l’observació directa i participant. 

Es tracta de veure si l’ensenyament de l’anglès envers l’alumnat bilingüe s’entén com 

l’ensenyament d’una llengua addicional (EAL-English as an Aditional Language) o 

com una llengua que desplaça a l’altra o altres  que ja te l’alumnat. Ens hem centrat 

especialment en els següents aspectes: 

 

 quin tractament lingüístic específic rep l’alumnat nascut a Regne Unit, però 

que a casa empra una llengua familiar diferent de la de l’escola. 

 quin ús es fa de la llengua de l’alumnat nouvingut: racons, treball per projectes 

… 

 Com s’acullen a l’aula els alumnes que hi arriben a mig curs i que desconeixen 

completament la llengua de l’escola; quins procediments i quins recursos 

s’utilitzen. 

 Analitzar els materials lingüístics específics per a l’aprenentatge de la llengua 

de l’escola que tinguin en compte la llengua familiar de l’alumnat. 

 Entrevistar el professor responsable  de EAL per tal de veure com es dóna 

suport a l’alumnat de les comunitats minoritàries; quin professorat arriba per a 

cobrir aquestes necessitats:  professors bilingües, assistents… 

 

3- En aquest treball de camp, ens hem centrat també en l’observació de la  dinàmica 

diària de l’aula. Es tractava d’observar els següents aspectes: 

 

 Quin procediment es segueix quan entra un alumne nou a mig curs per determinar 

quin grau de dificultat té a l’àrea de llengua? 

 

 Com el mestre tutor treballa conjuntament amb l’especialista (EAL teacher) per tal 

de fer accessibles els continguts a l’ alumnat amb llengües minoritàries i quina 

dinàmica segueix el tutor quan l’especialista no hi és. 

 

 Com s’organitza aquest reforç a l’escola; si es treu l’alumne de l’aula amb  quins 

propòsits es fa i quan es troba en el grup-classe quina mena de suport rep. 

 

 La integració de les TIC en aquests procés d’ensenyament-aprenentatge. 

 

 Quines activitats significatives es preparen per tal de desenvolupar les seves 

habilitats lingüístiques. 

 

 Quines eines s’utilitzen per a saber què en sap l’alumne del tema a tractar. 
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 Com es realitzen els agrupaments a l’aula. Constatar si es dóna importància a 

l’agrupament de  criatures estrangeres amb autòctones que presentin un bon model 

lingüístic. 

 

 Estudiar l’evolució de diferents alumnes bilingües en el procés d’adquisició de 

l’anglès com a segona llengua. 

 

Instruments de recollida de dades 
 

Els instruments de recollida de dades han estat bàsicament: 

 

1. Diari de camp a partir de l’observació directa a l’escola i a l’aula i l’observació 

participant als grups seleccionats. 

2. Registre a partir de pautes d’observació . 

3. Entrevistes  a professorat i alumnat. 

4. Anàlisis de materials que fan servir (dins de l’escola i a les community language 

schools) 

5. Visites a Local Education Authorities més innovadores. 

6. Contacte amb la universitat, en especial als centres de recerca relacionats amb la 

nostra matèria. 

 

 

Anàlisi i interpretació de les dades 

 

Els resultats del nostre treball de camp ens han permès: 

 Establir un estat de la qüestió sobre el tractament del multilingüisme a Anglaterra. 

Val a dir que la gran diferència en el tractament del tema a les diverses zones no 

permet establir un model general. Per això hem optat per presentar aquelles 

experiències que ens han semblat més interessants. 

 Analitzar els materials didàctics que el govern anglès aconsella utilitzar de cara a 

establir una bona pràctica educativa als centres en referència a  l’alumnat de EAL i a 

l’ensenyament de llengües estrangeres. 

 Contrastar observacions i dades amb les aportacions teòriques. 

 Comparar els resultats obtinguts a  Anglaterra amb l’experiència a Catalunya. A partir 

d’aquesta primera elaboració de les dades, valorarem la idoneïtat d’alguns dels 

mecanismes desenvolupats per integrar aquest tipus d’alumnes, a la llum dels 

resultats aconseguits en aquests centres. Cal dir, però, que la tasca de recollida i estudi 

de les dades de les experiències angleses no ens ha permès, tal com volíem, comparar 

a fons els dos models. 

 Elaborar síntesis i recomanacions. 

 

 

2.3.- DESCRIPCIÓ DE L’ ESTUDI 

 

El treball de camp desenvolupat és més qualitatiu que quantitatiu i té per finalitat explorar 

un sistema educatiu molt més avesat a tractar amb el multilingüisme que el nostre. 

El present treball de recerca per tal d’explorar el tractament de llengües a l’educació primària 

a Anglaterra ha comportat: 
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 Observació participant regular per a observar  EAL (English as an Additional 

Language) 

Oferir-me de voluntària a dues escoles de primària d’Oxford amb alta diversitat 

d’alumnat i observar com s’ensenyava l’anglès a l’alumnat nouvingut i/o alumnat 

provinent de grups culturals/lingüístics minoritaris. 

 

 Observació de com s’ensenya la llengua materna i la cultura de l’alumnat a les 

Community language schools. 
Visitar diferents community languages i contactar amb diferents persones  

que em podessin situar i orientar en la matèria. 

 

 Contactes amb LEA (Local Education Authorities) innovadores, centres 

especialitzats  i visites a escoles que utilitzen la llengua de l’alumnat com a recurs 

per aprendre. 

 

 Exploració de l’ensenyament de les llengües modernes a primària. 
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3. TREBALL DE CAMP: Multilingüisme i educació. De la 

teoria a l’observació comparativa. 
 

3.1- DESCRIPCIÓ DEL TREBALL DE CAMP 

 

El present treball de camp ha comportat l’observació participant regular a dues escoles de 

primària de la localitat d’Oxford amb alta diversitat d’alumnat per tal d’observar com 

s’ensenyava l’anglès a l’alumnat nouvingut i/o alumnat provinent de grups 

culturals/lingüístics minoritaris. 
El nivell social, econòmic i cultural d’ambdues escoles és força diferent. Vaig acordar 

l’entrada a l’escola  A durant el mes de setembre i l’observació participant es va iniciar el 2 

d’octubre. La darrera observació va tenir lloc el 25 de juny. L’observació participant a 

l’escola B s’inicia el 8 de novembre i la darrera observació va ser el dia 11 de juliol. En 

aquesta darrera escola també vaig observar regularment la Nursery i les diferents 

observacions participants van tenir lloc des del dia 6 de febrer fins el dia 19 de juny.  

A banda d’aquestes dues escoles, a la mateixa ciutat d’Oxford vaig considerar necessari 

explorar altres experiències vinculades a la meva recerca. És el cas de les observacions a 

l’escola de primària D, desenvolupades els dies 8 de febrer i 22 de febrer, dedicades a 

explorar un nou mètode de lectoescriptura que s’estava aplicant a tota l’escola. Van començar 

a aplicar aquest enfocament metodològic amb alumnat que presentava dificultats 

d’aprenentatge, també amb alumnat de EAL i els resultats van ser molt bons. Llavors van 

decidir aplicar aquest mètode de lectoescriptura des de Foundation Stage.  El dia 8 de febrer 

vaig poder observar com una professora ajudant donava suport fora de l’aula a un parell 

d’alumnes de Year 4 i com s’aplicava el mètode a  tot el grup-classe de Foundation Stage. El 

dia 22 de febrer vaig observar com la professora ajudant donava suport a quatre  alumnes de 

Year 4-5. 

En aquesta línia, també vaig observar com tractava la diversitat lingüística i cultural  l’escola 

de primària C d’Oxford (17 de juliol). El 70% de l’alumnat d’aquesta escola de primària té 

l’anglès com a segona llengua i  alguns alumnes arribaven a l’escola amb gens o només una 

mica d’anglès .Una de les professores especialistes del EMAS (Ethnic Minority Achievement 

Suport) team va organitzar la visita de manera que vaig poder observar el parvulari, el suport 

que rebia un grup de EAL de Year 4-5 a l’aula ordinària i el suport que rebia un grup de EAL 

de Year 1 en el sí del grup classe. 

 

Observació de l’ensenyament de la llengua de l’alumnat a les Community Language 

Schools.  

D’acord amb el plantejament del meu projecte de recerca, considerem de gran importància en 

el tractament del multilingüisme tota la tasca duta a terme a les Community language Schools 

escoles on s’ensenya la llengua materna de l’alumnat que no té l’anglès com a primera 

llengua. És per això que vàrem creure necessari estudiar-ne alguns exemples significatius. 

La primera observació d’aquest tipus d’escoles   va tenir lloc a The Òxford Russian School el 

25 de novembre. El dia 1 de febrer vaig  visitar el Goldsmith College, University of London, 

vaig conèixer la Dra. Charmian Kenner qui m’havia preparat una visita  a l’escola Smithy 

Street Primary School a Tower Hamlets, una de les escoles col·laboradora amb el seu projecte 

d’investigació a Londres. En aquesta escola vaig poder observar The After Bengali Class. El 

dia 25 d’abril vaig visitar The Anglo-Spanish Nursery de Londres, única guarderia bilingüe 

espanyol-anglès de Londres. El dia 15 de juny vaig poder observar  the After School Tamil 

Class a Ilford, Londres; aquestes classes tenen lloc a l’edifici de l’escola de primària Newbury 

Park Primary School. El dia 29 de juny vaig poder entrevistar la directora de The Òxford 
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Korean School de la ciutat d’Oxford. El dia 26 de juny  vaig poder entrevistar Rémi Gonthier, 

coordinador per al desenvolupament de les Supplementary Schools (Community Schools) a 

Coventry . 

 

Aquest treball ha comportat també l’exploració de la feina duta a terme per algunes Local 

Education Authorities innovadores i altres  centres especialitzats relacionats amb el tema 

d’estudi. Fruit d’aquests contactes vaig poder realitzar diverses visites a escoles que utilitzen 

la llengua i la diversitat cultural de l’alumnat com a recurs per aprendre, desenvolupant 

activitats de Language Awareness. El dia 3 de novembre vaig visitar la professora Viv 

Edwards de la universitat de Reading al National Centre of Literacy. En aquesta visita vaig 

poder visitar AIMER, un centre de recursos que ofereix informació multicultural, materials 

d’aprenentatge antiracistes i cada any publica  el llibre AIMER Yearbook que ofereix recursos 

fotocopiables per donar suport a la dimensió multicultural del currículum nacional i també 

ofereix llistats de recursos a utilitzar. 

La professora Viv Edwards em va facilitar l’entrevista amb Claudette Radway,  Head of 

Ethnic Minority Achievement de Bristol. Aquesta visita va tenir lloc el dia 19 de març; 

l’entrevista es va fer al Bristol Education Centre i llavors vam visitar EMAS Induction and 

Assessessment Team, Woodward Community Resource Centre; l’equip de treball d’aquest 

centre especialitzat em van explicar la tasca que portaven a terme. També en aquesta visita a 

Bristol Claudette Radway havia preparat la visita a un centre de Secundària: Whitefield 

Fishponds Community School, centre especialitzat en llengües des del mes de gener de 2005. 

Malauradament, no vaig obtenir gaire resultat de la meva entrevista amb la responsable de 

Language and Cultural Suport d’Oxfordshire (15 novembre). 

En relació als centres especialitzats, el dia 14 de desembre vaig visitar l’escola Newbuy Park 

Primary School, una escola que l’any 2005 va estar guardonada amb els premis European 

Award for Languages i el London Turkish Radio Community Languages prize pel seu 

projecte Language of the month. 

El dia 7 de març una professora ajudant de l’escola de primària D d’Oxford em va explicar 

una experiència que havia portat a terme en un grup de Year 2 aprofitant que la majoria de 

l’alumnat del grup-classe era bilingüe o multilingüe. 

El dia 22 de maig vaig visitar l’escola de primària F de Coventry. La Local Education 

Authority de Coventry em va aconsellar la vista de la mateixa d’acord amb els objectius de la 

meva llicència. La Local Education Authority de Coventry ha participat en l’estudi pilot 

Thinking through languages. Una dels projectes que portava a terme l’escola era l’anomenat  

“Talking partners”; és un projecte que té com a objectiu pautar i estimular l’ensenyament-

aprenentatge de la llengua anglesa en l’alumnat que l’aprèn com a segona llengua i alter 

alumnat amb problemes de baixa autoestima … 

El dia 3 de maig vaig visitar el centre Hounslow Language Service, de Hounslow, Londres, un 

centre de caràcter públic dedicat a donar suport tant a nivell de formació de professorat com 

de docència en el tractament del multilingüisme i de la multiculturalitat.  En aquest ocasió 

vaig poder entrevistar Rehana Ahmed, cap del Servei. Rehana Ahmed em va explicar com va 

néixer aquest centre, les tasques de suport que realitzaven i em va informar dels diferents 

materials que produeixen per donar suport a tot l’alumnat que no tenen l’anglès com a 

primera llengua, alumnat nouvingut i alumnat refugiat d’educació infantil, primària i 

secundària. Vaig poder explorar diferents materials que produïen i d’acord amb els objectius 

de la meva llicència em va facilitar la visita a dues escoles de Hounslow: l’escola de primària 

Grandford Infant i l’escola de primària Berkeley Primary. 

 

Un centre que podem considerar fonamental en promoure l’aprenentatge de llengües al Regne 

Unit és CILT (The National Centre for  Languages). Va néixer l’any 2003 de la fusió  de  
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Centre for Information on Language Teaching and Researchun centre  i  Languages National 

Training Organisation  i està reconegut pel govern com a competent en matèria de llengües. 

L’objectiu d’aquest organisme és promoure més aptituds en llengües entre tots els sectors de 

la població del Regne Unit. NACELL (The National Advisory Centre on Early Language 

Learning) està coordinat per CILT; es va establir l’any 1999 com una iniciativa del 

Department for Education and skills (DfES) per tal de promoure i desenvolupar la provisió I 

qualitat de l’aprenentatge de llengües a primària i a edats més primerenques. Vaig visitar 

CILT en dues ocasions. Després d’una inicial presa de contacte, vaig entrevistar-me amb 

Helen Groothues, consellera de CILT. Ella em va suggerir diverses actuacions adients al meu 

projecte. 

 

Respecte al tema de l’ensenyament de les llengües modernes a primària vaig 

desenvolupar el meu  treball de camp  a l’escola privada Dragon School d’ Òxford i a tres 

escoles estatals d’Oxford. La llengua objecte d’estudi en totes les ocasions va ser el francès. 

Pel que fa a la Dragon School, el dia  23 de febrer vaig poder observar l’ensenyament del 

francès des de Year 4 fins a Year 7, el dia 8 de març dos grups de Year 2 , el dia 1 de maig un 

grup de Year 1 i finalment el dia  2 de maig un grup de Year 3. El dia  26 de maig vaig parlar 

amb una professora de secundària que formava part de la plantilla d’un centre d’Oxford  

especialista en llengües  per tal de decidir les dates de les meves observacions a diferents 

escoles de primària. Entre l’alumnat d’aquesta escola de secundària d’Oxford  es parla unes 

cinquanta llengües diferents. Aquesta mestra especialista de secundària dóna suport als 

mestres de primària de diverses escoles per tal que de cara l’any 2010 puguin fer-ho ells o 

elles sense el seu suport. D’acord amb ella, vaig observar aquest tipus de suport tres escoles 

estatals d’Òxford. 

       

Finalment, pel que fa al tractament del multilingüisme, no voldria deixar de mencionar el 

tractament del llenguatge de signes a primària. A l’escola A d’Oxford en una de les aules de 

Year 2 com que la professora tenia coneixements de llenguatge de signes i a la classe hi havia 

un alumne d’integració sord, el grup-classe aprenia coneixements bàsics d’aquesta llengua, el 

dia 2 de juliol vaig entrevistar a la professora d’aquest grup-classe. 

 

Per concloure aquest apartat del treball de camp cal també destacar els contactes   

desenvolupats amb diversos professors i departaments d’universitats angleses, com The 

University of Reading,  el Goldsmith College (London University), the University of Òxford  

i Brookes University a Òxford. Voldria destacar especialment l’ajuda rebuda per part 

d’investigadors com Viv Edwards, Charmian Kenner, Lynn Erler i Christina Skarbek. 

  

 

3.2- DESCRIPCIÓ DE LA FORMACIÓ TEÒRICA REBUDA (Els resultats d’aquesta 

formació es troben àmpliament descrits en el punt 4.3 del present treball) 

 

 El dia 3 de novembre vaig visitar la professora Viv Edwards a la Universitat de 

Reading.  

 

 El dia 11 de novembre vaig assistir a la catorzena conferència de NALDIC: 

“Advocacy: Entitlement, Inclusión and Expectations”, School of Oriental and 

African Studies (SOAS), University of London.  

 

 Des del mes de novembre registrada a la web Teachers’ TV. 
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 El dia 1 de febrer vaig visitar el Goldsminth College, University of London i em vaig 

entrevistar amb la Dra. Charmian Kenner 

 

El dia 3 de març vaig assistir a la conferència : “Bilingualism Learning and 

Achievement Conference” London Metropolitan University. Destaca entre 

altres la participació del professor Jim Cummins, de la Universitat de  Toronto, 

Canada. 

 

 

 Assistència a “The primary Language Show” a Manchester. Divendres 16 i  

dissabte 17 de març de 2007 vaig assistir a aquestes jornades que van tenir lloc al 

Manchester Conference Centre. 

 

 Al llarg d’aquest període, ha estat molt important el meu contacte amb CILT, que 

he visitat en dues ocasions. Un dels materials que ha elaborat aquest centre, i que 

ha estat molt útil per a la meva llicència, és: Positively Plurilingual. The 

contribution of community languages to UK education and society. 2005 
 

 

 Divendres 23 de marc de 2007 vaig assistir a la : The Importance of Bilingual 

Learning to Second and Third Generation Children. Tower Hamlets 

Professional Development Centre (London). 

 

 

 El dia 3 de maig vaig visitar Hounslow Language Centre a Hounslow, 

Londres. 

 

 

 El dia 22 de maig   vaig  visitar la LEA de Coventry. 

 

 

 El dia 8 de juny vaig assistir a la conferència: Raising attainment of refugee 

pupils in Hounslow schools a Hounslow, Londres,  organitzada per Hounslow 

Language Centre. 

 

 El dia 20 de juny vaig assistir a la conferència d’Ana Souza: Identity Issues for 

Children and Mothers in Brazilian-Portuguese Community Language Schools 

in Britain. Goldsmith College,Londres. 

 

  

 El dia 3 de juliol vaig assistir a Londres al curs Jolly Phonics Training Course 

organitzat per Jolly Leaning Ltd.   

 

 El dia 5 de juliol, seguint el consell de Helen Groothues vaig assistir a Leicester, 

al NSPCC National Training Centre a la conferència: Community Languages: 

Developing practice for the 21st century.  

 

 Consulta de la tesi doctoral: Bangladeshi pupils: experiences, identity and 

achievement by Sue Walters, Trinity Term, 2003.  
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 Assistència al congrés Migraciones y Ciudadanías /Migrations and 

Citizenships Barcelona 5-8 de setembre de 2007. 
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4 – RESULTATS DE LA INVESTIGACIÓ 
 

4.1- OBSERVACIÓ PARTICIPANT CONTINUADA. ENSENYAMENT DE 

L’ANGLÈS A L’ALUMNAT NOUVINGUT I/O ALUMNAT PROVINENT DE GRUPS 

CULTURALS /LINGÜÍSTICS MINORITARIS. 

 

 

Per a desenvolupar aquesta part de l’estudi em vaig oferir de voluntària a dues escoles de 

primària d’Oxford amb alta diversitat d’alumnat per tal d’observar com s’ensenyava l’anglès 

a l’alumnat nouvingut i/o alumnat provinent de grups culturals/lingüístics minoritaris. 

A les escoles a on no hi ha programes bilingües, una de les opcions és la d’oferir classes 

especials d’anglès als nens i nenes que no han desenvolupat les destreses suficients de la 

llengua d’instrucció escolar. Amb l’objectiu de reforçar aquesta llengua se’ls treu de l’aula 

ordinària durant certs períodes del dia o de la setmana. Hi ha educadors que consideren que és 

millor oferir aquesta ajuda a dins de la classe a on hi ha l’alumne/a ja sigui per part d’un 

mestre, d’un ajudant del mestre/a o dels pares o mares. Cal considerar que si aquests infants 

que assisteixen en aquestes classes especials provenen de races i cultures minoritàries, 

existeix el risc de que aquestes classes es converteixen en un motiu més que afavoreixi la 

separació i l’estigma (Alma Flor, Baker, 2002). Malgrat aquest risc en ambdues escoles a on 

he realitzat la meva observació participant  les professores consideren que  els/les alumnes 

poden aprofitar millor les sessions de EAL si surten de l’aula. 

Des de l’any 1996 fins ara es van distribuir fons públics a les Local Education Authorities per 

tal de poder cobrir millor les necessitats educatives de les comunitats ètniques minoritàries; 

primerament aquest suport va estar destinat només a les comunitats de la Commonwealth; 

aquesta subvenció  era coneguda com “Section 11 funding”. A l’any 1999 el Departament 

d’Educació ( DfES, Department for Education and Skills) va substituir aquest ajud per  The 

Ethnic Minority Achievement Grant (EMAG) a les Local Education Authorities. Aquest ajud 

està destinat a donar support a tot l’alumnat de comunitats minoritàries. Una de les funcions 

principals que té la EMAG és fer arribar support de EAL a totes les escoles que ho 

requereixin. Cada LEA té un equip de treball que s’encarrega de coordinar aquest ajut i 

proveeix de professorat de EAL aquelles escoles que ho necessitin i els directors o directores 

de les escoles tenen llibertat d’organitzar aquest suport a la seva escola. Aquesta inversió 

econòmica no és suficient per a donar suport a tot l’alumnat bilingüe que ho necessita i 

algunes escoles han d’afegir suport en aquesta àrea a partir dels seus propis recursos. 

(Sneddon,2006 :6) 

 

“Bilingual learners: all children who have access to more than one language at home or at 

school. It does not necessarily imply full fluency in both or all languages.” 

(DfES, 2004, Aiming High: Raising the Achievement of Minority Ethnic Pupils) 

(Sneddon,2006:3) 

 

 

4.1.1- Observació participant a l’escola A 

 

Descripció de l’escola A 

L’escola de primària A és una escola estatal de l’església anglicana tipus voluntary aided 

school, és una escola religiosa i està gestionada entre l’església i la Local Education 

Authority; els governors de l’escola decideixen les normes de matriculació i assignen les 

diferents places (Annexe 1). És una escola popular a Òxford.; el nombre d’alumnat a cada 

aula està al voltant del màxim que poden inscriure, uns trenta alumnes. Està situada en una 
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zona residencial al nord d’Oxford, no gaire allunyada del centre. Té 375 alumnes matriculats 

amb edats compreses entre els 4 anys i els 11 anys (Ofsted 2005).  La majoria d’alumnat viu 

al veïnat i molts d’ells provenen de famílies acadèmiques. El nivell social  és mig alt; la 

majoria de pares i mares tenen professions liberals (psicòlegs, escriptors, professors 

d’universitat, estudiants de doctorat de les universitats de la ciutat ...) L’escola està orgullosa 

d’acollir alumnat amb 21 llengües diferents, amb la barreja de cultures que això representa. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hi ha una mare de l’escola que és escriptora i que els seus llibres han estat traduïts a diverses 

llegües. Alguns dels seus  llibres en català, espanyol, coreà ... van estar exposats durant gran 

part del curs a l’entrada de l’escola per a que qui ho desitgés els podés anar a cercar a alguna 

biblioteca o llibreria.  

Cal assenyalar que l’escola rep alumnat d’integració sord i per aquesta raó a totes les 

dependències de l’edifici hi ha moqueta i els/les alumnes s’ha de canviar de sabates en arribar 

a l’escola; cada alumne té les seves inside and outside shoes. La tutora d’una de les dues 

classes de KS1 Year 2 té coneixements de llenguatge de signes, i com que a la seva classe hi 

ha un alumne sord ensenya coneixements bàsics d’aquest llenguatge  a tot el grup-classe. 

L’escola confia molt amb la col·laboració dels pares en tasques com el reforç de lectura en 

veu alta, acompanyar a excursions per abaratir costos, participació en setmanes culturals i 

organització de diferents actes per a recollir diners per a cobrir necessitats del centre: 

equipament per al pati, jocs educatius per a les aules ...  

 

 

 

Aquest poster està a l’entrada de l’escola en 

reconeixement a la diversitat de llengües que 

l’alumnat parla a casa. 
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A final de curs l’escola té un gest d’agraïment envers els pares, mares o familiars que han 

col·laborat en tasques escolars. 

 

 
 

 

 

 

 

Val a dir que també s’organitzen diferents actes per a recollir diners per a causes justes. 

L’alumnat comença a l’escola Phil and James al parvulari (Foundation Stage One) al 

setembre de l’any en el qual  faran els 5 anys; a parvulari hi ha tots els  nens i nenes que de 

setembre a desembre passaran de tenir 4 anys a tenir-ne 5. De setembre a desembre s’ofereix 

als pares  una plaça  de matí (9:00-11:30) o bé  una plaça de tarda (12:30-3:00). Aquells pares 

i mares que necessiten que els seus fill/es a l’escola es quedin  matí i tarda, fins al gener 

l’escola ofereix el que anomenen “wrap around care facility” que s’ha de pagar. A partir del 

Diploma d’agraïment al pare dels alumnes H 

i L. 
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mes de gener ja fan horari de matí i tarda tots plegats. L’horari de primària és de 8:30 a 3. 

L’alumnat es queda a dinar a l’escola i pot optar per “school dinner” o per “pack lunch”.; en 

el primer cas les famílies paguen el servei de menjador i en el segon cas l’alumne es porta el 

menjar de casa. 

L’escola està decorada exposant diferents treballs de plàstica de l’alumnat: 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un dels treballs realitzat en motiu de la setmana de l’art: 

The Arts Week. Hi va participar tot l’alumnat del centre. 

(Maig 2007) 

 

 

L’escola ha estat guardonada amb un 

premi d’educació plàstica. 
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També als passadissos de l’escola hi han exposats diferents proverbis: 

 

 

 

 

 

 

 

Proverbi tradicional xinès. “He who asks is a fool 

for five minutes, but he who does not ask is a fool 

for ever.” 

“Meadow Tent”-Year 2 

Lie with your head incide the teepee(or sit carefully incide if your are small enough!) 

Look at the observational paintings and listen to the meadow sounds. 

How does it make you feel? 
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Alguns rètols a nivell tokenístic en diferents llengües bengalí, gujarati, urdú i panjabi. 

 

 
 

També hi ha treballs exposats en la llengua estrangera que estudien. Des de Year 1 fins a Year 

6 tots els alumnes estudien alemany. Hi ha activitats extraescolars a on els alumnes poden 

estudiar llatí, francès o alemany. El curs vinent hi ha previst oferir un after school club 

d’espanyol. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Exposició de treballs en alemany dels alumnes de Year 5. 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Descripcions sobre ells mateixos. 
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Com he assenyalat anteriorment l’escola és religiosa i exposa una de les pregàries que 

ensenyen a l’alumnat, però també exposen als passadissos respecte per les altres religions: 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Mural sobre diferents creences religioses exposat al passadís. 
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Diàriament els pares poden acompanyar  els seus fill/-es  durant els primers vint minuts del 

matí (de 8.30 a 8.50). A la pissarra interactiva de l’aula hi ha l’anomenat “El repte del matí” 

(“The morning challenge”); es tracta de resoldre amb el suport dels pares un problema, una 

pregunta .... En algunes classes són els alumnes els que preparen el repte del matí segons la 

temàtica que estiguin tractant: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Llibreta del “Morning Challenge” 

de l’alumne L. 
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Gairebé cada divendres hi ha una “assembly”oberta als pares i mares. Tota l’escola es reuneix 

i s’ofereixen representacions, poemes, presentacions en power point d’excursions ... 

protagonitzats per diferents classes. També en diferents ocasions, els divendres, ha estat 

interessant veure com un parell d’alumnes de Year 6 ensenyen l’escola a pares, mares o 

familiars que ho demanen. 

 

Plantejament global del centre. Tractament de llengües. 

 

“Twenty-one additional languages are represented including Chinese, Korean, Spanish and 

Hebrew. Pupils are supported very effectively by a specialist teacher and by all the staff”. 

(Inspection report, June 2003) 

Es costum celebrar amb certa regularitat, si no cada curs, en cursos alternatius, una 

International Evening per a celebrar la diversitat cultural i lingüística de l’escola. Als 

passadissos de l’escola hi ha diferents rètols en diverses llengües i es mostra respecte per les 

diferents creences religioses. L’alumnat estudia alemany des de Year 1 i es fan diversos after 

school clubs de llengües: llatí, alemany i francès. El curs vinent se’n farà un d’espanyol. 

Detall d’una de les pàgines del “Morning Challenge” de 

l’alumne L. 
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L’escola confia molt en el suport que donen els pares i mares al seu fill/a i des del parvulari hi 

ha una llibreta de lectura on els pares i mares anoten comentaris sobre els llibres que llegeixen 

amb els seus fills. 

L’escola acull alumnat sord i en una de les classes  que hi ha un alumne integrat s’ensenya 

coneixements bàsics de llenguatge de signes a l’alumnat. 

 

Descripció de la meva observació participant 

 

Des del dia 2 d’octubre de 2006 fins el 25 de juny de 2007 he observat regularment aquest 

alumnat. Tots ells parlen  a casa una altra llengua diferent de la de l’escola i tenen l’anglès 

com a segona o tercera llengua (EAL students). Els dilluns i els divendres són els dies que la 

EAL professora va a l’escola i són els dies que jo vaig anar a fer la meva observació 

participant a l’escola; els dilluns de 9 a 11:30 i els divendres de 10 a 12, dies i hores que la 

professora em  va suggerir que hi anés d’acord amb els objectius de la  meva llicència. Els 

grups observats al llarg del curs, fins al mes de juny de 2007 es detallen a continuació. La 

meva participació en aquesta escola consistia en ajudar a realitzar diferents exercicis als 

alumnes, correcció d’exercicis i supervisar la lectura comprensiva en veu alta; a vegades si 

durant aquella sessió la professora atenia més d’un alumne/a, ella es centrava en uns alumnes 

i jo en uns altres, revisar l’escriptura d’un conte durant la setmana cultural etc. 
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OBSERVACIÓ DEL PERFIL DE L’ALUMNAT 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grup 1 

Grup format la major part del curs per quatre alumnes de Foundation Stage i 

una alumna de KS1 Year 1. 

 

Els alumnes de Foundation Stage són: 

 

 L’alumna A que parla rus a casa. 

 L’alumna B que parla japonès i va marxar cap a final de curs  cap al Japó. 

  L’alumna C parla alemany a casa i només ha assistit algunes sessions, 

perquè tant la professora-tutora com al professora especialista de EAL han 

considerat que no ho necessitava. 

 L’alumne D, es va incorporar al grup després de Nadal perquè a l’escola no 

hi havia plaça. Parla danès a casa. La família té previst quedar-se a Òxford 

tres anys. 

 L’alumna E està cursant KS1 Year 1 de primària i parla rus i italià a casa. 

El pare és rus i la mare és italiana. Durant un temps van viure als Estats 

Units. Darrerament (6/10/06) ha començat a assistir a una escola russa 

d’Oxford per a aprendre el rus.  

 

Un matí vaig poder observar el funcionament de la classe de EYU (Veure final 

d’aquest apartat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grup 2 

 

 

 

 

 

Grup format per dos alumnes de KS1 Year 1 

 

Aquests grup està format per dos alumnes de KS1 Year 1 que van a la mateixa 

classe. 

 

 L’alumna I parla rus i italià a casa. El pare és rus i la mare és italiana. 

Durant un temps van viure als Estats Units. Darrerament (6/10/06) ha 

començat a assistir a una escola russa d’Oxford per a aprendre el rus. 

 L’alumne J parla japonès a casa. Va arribar a l’escola el més de desembre 

de 2005. Li costava molt adaptar-se a la nova escola, la nova llengua …La 

seva professora-tutora (ara ja no treballa al centre) el va proveir amb una 

capsa a on hi havia una llibreta plastificada amb frases útils, un llibre 

d’engantxines…. Durant el primer i segon trimestre quan es desplaçava de 

la seva aula fins a l’aula de EAL sempre s’emportava aquesta capsa. 
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Grup3 

 

Grup format per tres alumnes de KS1 Year 2 

 

 

El grup està format per dues nenes i un nen de KS1 Year 2. 

 

 L’alumna F és de Corea del Sud i parla Coreà a casa. Va arribar a Òxford 

el juliol de 2006 i tenen previst quedar-se com a mínim un període de tres 

anys. 

 L’alumne G és de Grècia i parla grec a casa. Va arribar a Òxford el 

desembre de 2005. A mitjans d’aquest curs va començar a anar a una 

vegada a la setmana a una community school grega per a mantenir la 

llengua grega. Té previst marxar cap a Grècia el juliol de 2007. 

            L’alumna F i l’alumne G van a la mateixa classe. 

 

 L’alumna H és una alumna catalana que va arribar a l’escola el setembre 

de 2006. La família té previst quedar-se fins el juliol de 2007 quan acabi el 

curs escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grup 4 

 

 

 

 

 

Grup format per dos alumnes de KS2 Year 3 

 

Aquests dos alumnes van a la mateixa classe. 

 

 L’alumne K va arribar el setembre de 2006 i parla danès a casa. Al seu país 

només va anar un curs a l’escola i està fent un gran esforç per seguir el 

curs. 

 L’alumne L va arribar el setembre de 2006 i parla  català a casa. La família 

té previst quedar-se fins el juliol de 2007 quan acabi el curs escolar.  

 

 

 

 

 

 

Grup 5 

 

 

 

 

 

Grup format per dos alumnes de KS2 Year 4 

 

Aquests dos alumnes van a la mateixa classe. 

 

 M és sud coreà i parla coreà a casa. Va arribar a Òxford el juliol de 2006 i 

tenen previst quedar-se com a mínim tres anys. 

 L’alumne N va arribar el darrer trimestre de curs i és xinès. 

 

La major part del curs l’alumne M va rebre suport de EAL en sessions 

individualitzades. 

Vaig poder observar l’alumne M en el sí del grup classe(Veure final d’aquest 

apartat) 
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ESTADI DE D’APRENENTATGE DE L’ANGLÈS EN QUE ES TROBA CADA 

ALUMNE/A 

(Stages of English Learning (Hilary Hester, in Barrs et al. 1990. Patterns of 

Learning,C.L.P.E/Assessment of Speaking and Listening QCA,2000.A Language 

in Common:assessing English as an additional language. London QCA pp 12-

1). Veure annexe nº2 

 

 

 

 

ESTADI 1 

(Stage 1, New to English)  

 

Els alumnes A,B,D,F,H,K,L,M i N es trobaven en aquest estadi 

d’aprenentatge de la llengua anglesa en començar el curs. Tots 

van començar el curs com a alumnes nous el mes de setembre 

a l’escola a excepció de l’alumne D que va començar el curs en 

una escola diferent perquè no hi havia plaça a EYU i l’alumne 

N que va arribar a final decurs (10/6/07). 

Es tracta d’un estadi en que  l’alumnat normalment estableix 

contactes a amb altres alumnes de la classe, s’ajunten a 

realitzar activitats amb altres companys, però no acostumen a 

parlar. Obseven amb atenció el que fan els companys i 

companyes i sovint els /les imiten. Escolten amb atenció 

l’adult i altres companys i sovint repeteixen paraules, 

expressions i frases. 

 

ESTADI 2 

(Stage 2, Becoming 

familiar with English) 

 

 

 

 

En aquest estadi l’alumnat es mostra més segur de sí mateix en 

en l’anglès que estan assimilant i mantenen converses en 

angles amb els seus companys de classe. Utilitzen frases 

senzilles amb significant complert. Començar a distingir 

detalls lingüístics He/She, però hi ha molt més interès en la 

comunicació que en la correcció. Els alumnes van anar 

controlant el temps dels verbs en contexts particulars com per 

exemple: narració de contes, explicació del que havien fet 

durant el cap de setmana i altres activitats en les que havien 

participat i es notava que els/les alumnes entenien més anglès 

del que feien sevir. El vocabulari va anar-se ampliant per tal 

d’anomenar objectes i explicar diferents fets i van començar a 

descriure amb més detall (color, mida , quantitat) i utilitzar 

adverbis senzills. Van anar mostrant-se més segurs d’ells 

mateixos; començar a escriure històries senzilles. 

ESTADI 3 

(Stage 3, Becoming 

confident as a user of 

English) 

 

Mostren molta seguretat en ells mateixos en la majoria de 

situacions socials. Aquesta seguretat en ells mateixos 

emmascara la necessitat de support que necessiten en altres 

registres (investigacions científiques, recerca històrica. 

S’incrementen els coneixements gramaticals, utilitzen temps 

verbals complexes i s’expressen de manera més subtil (might, 

could etc...) i estructures de frases més complexes. Van 

entenent les metàfores i els jocs de paraules. La pronuncia 

s’assembla molt a una pronuncia nativa. El vocabulari es va 

ampliant a través de la lectura d’històries, de poemes, de la 

recerca d’informació en diferents llibres i pel fet de participar 
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en investigacions matemàtiques i científiques i altres àrees 

curriculars. 

ESTADI 4 

(A very fluent user of 

English in most social and 

learning contexts) 

Té una parla molt fluïda en la majoria de contexts i mostra 

tenir molta experiència en l’ús de l’anglès. Pot continuar 

necessitant suport en entendre metàfores subtils i continguts 

molt centrats en la cultura anglesa en poemes i literatura. Es 

mostra molt segur d’ell mateix en activitats d’intercanvi 

d’informació i activitats de col·laboració amb els companys i 

companyes. Es mostra segur en ell mateix en l’escriptura dels 

diferents gèneres. Va aprofundint el seu coneixement de 

llengua anglesa a través de la lectura individualitzada i de la 

lectura de llibres en veu alta la qual cosa reverteix també en la 

millora de l’expressió escrita. Es mou amb facilitat  d’una 

llengua a l’altra depenent de la situació en que es troba. 

 

 

 

Al llarg del curs he anat fent un seguiment d’aquests diferents grups de EAL, però m’he 

concentrat, sobretot en els grups 3, 4 i 5. 

A partir de l’observació d’aquest alumnat podem veure com tots ells han evolucionat des de 

l’estadi 1 de desenvolupament fins a l’estadi 2-3. Cal diferenciar, però, el cas de l’alumne G i  

de l’alumne N. L’alumne G ja portava un curs d’escolarització i l’alumne N va arribar cap a 

final de curs. 

 

 

Metodologia de treball a les sessions de EAL a l’escola A 

 

L’alumnat de EAL surt de l’aula dues sessions setmanals d’aproximadament 45 minuts cada 

una per a reforçar l’aprenentatge de la llengua anglesa. Normalment, en el cas dels alumnes de 

primària coincidia quan la resta d’alumnes del grup-classe estaven fent alemany. Una vegada 

a l’aula l’alumnat no rep cap reforç específic per tal de desenvolupar l’aprenentatge de la  

llengua anglesa. A l’aula ordinària no hi ha materials o rètols en la llengua materna de 

l’alumnat. 

 

L’aula a on es realitzen aquestes sessions és una habitació a on hi ha la fotocopiadora de 

l’escola i és l’aula a on es guarden diferents instruments de música i material divers. Una de 

les sortides de l’aula dóna a una sala de molts usos (gimnàstica, menjador, teatre …) la qual 

cosa fa que  sovint hi hagi assajos i la música se senti a l’aula de EAL. El mobiliari no està 

adaptat a les diferents edats de l’alumnat i la professora no pot tenir res penjat en aquesta aula 

. Guarda el seu material en un armari al passadís. Malgrat que hi ha tots aquests elements 

distorsionadors d’atenció de l’alumnat, la professora recondueix bé aquestes situacions i el 

nivell de motivació és alt. La professionalitat de la mestra (té molta paciència i adapta les 

activitats al moment, motivació … d’aquell alumne/a concret) i la necessitat que l’alumnat té 

d’aprendre la llengua d’instrucció de l’escola penso que són elements claus que contribueixen 

a que a les classe l’alumnat hi posi moltes ganes. Cal assenyalar que ni en aquesta aula que no 

hi pot haver res penjat ni a l’aula de l’alumne/a no hi ha cap rètol, pòster ... que faci referència 

a la seva llengua materna. 

 

La coordinació de la professora de EAL i la tutora de EYU es realitza setmanalment i amb 

els altres cursos, com que el currículum de cada curs està molt detallat ,la professora el té com 
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a marc de referència quan realitza la seva programació; a vegades si el professor-tutor li ho 

demana canvia la seva programació per a realitzar en petit grup una tasca que el conjunt del 

grup- classe està realitzant a l’aula i els alumnes de EAL la poden fer rebent  suport 

individualitzat. 

 Després de les vacances de Nadal l’escola va engegar el projecte “Going for goals” i cada 

divendres a l’assembly lliuraven diplomes i medalles a l’alumnat de cada classe que el 

professorat considera que s’està esforçant a superar diferents objectius de curs. Els alumnes 

de EAL en coordinació amb la mestra de EAL sovint rebien aquest suport per a valorar a 

davant de tota l’escola l’esforç que estaven fent per aprendre una llengua nova: 

 Per exemple: 

 
 

A part d’aquests diplomes en la dinàmica general d’aula s’utilitzen diferents recursos per a 

motivar l’alumnat envers l’aprenentatge: engantxines o stickers, punts per taula, diplomes al 

final de setmana que indicaven quin alumne/a havia treballat amb més interès durant la 

setmana “Worker of the week”. 

 

 

Metodologia general de treball a aquestes sessions 

 

Normalment els primers minuts de classe van encaminats a millorar la competència oral (Què 

han fet el cap de setmana?, notícies que li vulguin explicar …). Els/les alumnes va La resta de 

la classe està dedicada a  treballar les habilitats lectores i la comprensió oral i escrita. Alguna 

vegada, esporàdicament la professora fa referència a les llengües de l’alumnat. A partir de Y2 
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l’alumnat té una llibreta de tamany foli i hi van engantxant els diferents fulls de treball. 

Durant el primer trimestre, els alumnes de Y2 van elaborar l’àlbum “All about me”. A 

continuació mostro algunes de les seves pàgines: 
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A partir de Y3 als últims fulls de la llibreta els nens i nenes fan l’activitat “Record reader”; 

escriuen el títol del llibre que han llegit  a l’aula i la professora els hi deixa triar un sticker per 

enganxar al costat. L’alumnat rep diferents engantxines per a recompensar el treball que van 

fent. Els alumnes poden escollir amb quin color la professora fa la correcció de les feines.  

Al llarg de la meva estada vaig observar diferents tècniques amb l’objectiu de millorar la 

competència lingüística de l’alumnat: 

 

 Picture talking: a través dels propis dibuixos de l’alumnat dibuixant el què havien fet 

aquell cap de setmana, o a través de dibuixos de llibres ... els alumnes anaven  

precisant el seu vocabulari i les diferents expressions. També a vegades havien de fer 

dibuixos lliures en els que ells o elles hi havien de sortir i llavors l’havien d’explicar. 

En un estadi inicial utilitzaven paraules aïllades i al llar del curs van anar estructurant 

més les seves frases i el seu discurs. 

 Anticipar, activar continguts que treballarien o estaven treballant a l’aula. Per 

exemple quan faltaven dues setmanes per a que els alumnes de Foudation Stage 

treballessin un projecte sobre els insectes, el grup de EAL prèviament va treballar el 

nom dels diferents insectes (escarabats, aranyes, abelles, saltamartins, espiadimonis, 

centpeus, mantis religiosa...). Els van classificar en flying insects i jumping insects i 

van observar les diferents parts de cada insecte: head, thorax, abdomen, anthena, 

giagantic eye ....Val a dir que aquesta classe es va realitzar amb suport de material, 

els/les alumnes podien tocar uns insectes de plàstic que reproduïen els reals. 

 Activitats amb suport de material: en moltes de les classes els alumnes podien tocar 

algun material. Per exemple en l’explicació del conte We’re going on a bear hunt, 

mentre la professora explicava el conte cada un dels alumnes i les alumnes podia tenir 

a les mans un ós petit que prèviament havien escollit, també anaven repetint les frases: 

“We can not go over it, we can not go under it , we have to go through it 

Quan els alumnes del grup 3 treballaven l’estructura : “Can I have a/an .... please? 

La professora disposava d’una capseta que atreia l’atenció de  l’alumnat i un per 

un li anaven demanat els objectes que hi havia a dins. 

 Aprofitar situacions viscudes pels alumnes: per exemple quan l’alumne M va anar a 

Londres amb la seva família li proporcionà un mapa de Londres per a que pogués 

explicar-li la visita, sovint els alumnes de EYU i de KS1 dibuixaven el capde setmana 

o altres situacions viscudes  i les explicaven. 
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 Durant el període de la meva observació una mare de l’escola que és escriptora els va 

fa facilitar a l’escola alguns dels seus llibres  traduïts a diferents llengües que 

utilitzaven en alguna ocasió. 

 

 
 

 

 La professora de EAL vetlla per a que els seus alumnes brillin en el sí del seu grup-

classe Per exemple l’alumne M destacava en dibuix i en alguna ocasió vaig presenciar 

converses entre la mestra de EAL i la professora-tutora sobre aquest talent que tenia. 

El grup-classe de l’alumne M el va escollir  com el seu representant per a veure si 

guanyaven els seus dibuixos per a il·lustrar un nou conte de ......Val a dir que els 

contes de  Winnie the Witch eren un dels preferits d’aquest alumne. Quan es va 

assabentar que va els seus dibuixos van ser seleccionats va suposar un gran orgull  a 

ell, la classe i l’escola. També durant la setmana del llibre es va valorar molt 

positivament el conte escrit per l’alumne L, i va estar guardonant amb diferents llibres 

de lectura. L’alumne L també va ser seleccionat com a un dels representats del seu 

grup-classe per a explicar el projecte que havien fet sobre el cervell primer a diferents 

grups-classe de l’escola i dresprés a dues escoles de primària de la ciutat d’Oxford. 

 

 En algunes ocasions es feia referència a la llengua de l’alumnat. En el grup 2. quan es 

recitaven rimes i es cantaven cançons la professora de EAL proposava als alumnes 

que les cantessin en la seva llengua. Per exemple la cançó anglesa Twinkle, twinkle 

little star les dues alumnes que parlaven rus i italià a casa, la van cantar en italià: 

 

“Stella stellina 

la notte si avvicina: 

la fiamma traballa, 

la mucca è nella stalla. 

La mucca e il vitello, 

la pecora e l'agnello, 

la chioccia coi pulcini, 

la mamma coi bambini. 

Ognuno ha la sua mamma 

e tutti fan la nanna.” 
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La comunicació amb els pares i mares té lloc mitjançant diferents entrevistes. Quan la 

professora o els pares ho creuen pertinent hi ha trobades per anar fent un seguiment de 

l’alumne/-a. A final de curs es lliura un informe per escrit a les famílies. 

Malgrat algunes professores tutores aconsellen als pares d’aquest alumnat que parlin anglès a 

casa, la professora de EAL té  clar que no és un bon consell. 

Quan arriba una família nova i li demana consell de cara a millorar la competència en llengua 

anglesa ella aconsella que vagin a l’activitat “English as a foreign language for families”; és 

una activitat que es fa a North Òxford Community Centre i s’ofereixen classes d’una hora i 

mitja de durada en grups separats d’adults i nens. Els costos d’aquestes classes corren a càrrec 

de les famílies; cada família paga 45 lliures cada trimestre i pares i mares reben suport de 

llengua anglesa mentre els seus fills i filles estan en una altra aula rebent també suport de 

llengua anglesa; es realitzen diferents activitats de caire lúdic de cara a millorar la 

competència lingüística en aquesta llengua. En diferents ocasions la professora m’ha comentat 

que el professorat de l’escola està preparat per tractar l’alumnat amb EAL, però la tutora de 

l’alumne L va aconsellar als seus pares a l’inici de durs que li parlessin en anglès per tal 

d’anar millorant la competència lingüística en aquesta llengua  

Els alumnes poden escollir amb quin color la professora fa la correcció de les feines. 

 

Tasques que s’aconsella que l’alumnat faci a casa 

Una vegada a la setmana l’alumnat té deures que li posa la professora-tutora i s’aconsella que 

els pares i mares llegeixin diàriament amb el seu fill/a i escriguin els comentaris pertinents en 

una petita llibreta que els alumnes porten a casa. 

En els períodes llargs de vacances (Nadal, Setmana Santa...) la professora de EAL dóna 

deures a l’alumnat per a que mantinguin l’anglès que han anat aprenent.  

Les tutores dels alumnes recomanen activitats d’internet que els alumnes poden fer per a 

millorar la seva competència lingüística en la llengua de l’escola: Coxhoe,  

www.bbc.co.uk/schools, www. bbc.co.uk (cbeebies). 

 

Les responsabilitats de la professora de EAL 

 Conjuntament amb la tutora vetllen per a que aquest alumnat vagi assolint els objectius de 

curs (programació exemple de internet a on s’observi el detall). La professora de EAL ajuda a 

“brillar” els alumnes en les habilitats que destaquen, a aclarir malentesos de pati que l’alumne 

que no sap prou anglès pot sortir perjudicat ... Una de les responsabilitats de la professora de 

EAL és organitzar la International evening(fotos). No és una festa que es faci cada curs. 

L’escola es mostra orgullosa de la diversitat cultural i lingüística del seu alumnat Aquest curs 

escolar la festa es va celebrar el 23 de novembre i es va demanar a les famílies que portessin 

un plat o beguda tradicional del seu país d’origen. L’alumnat de EAL es va haver de preparar 

en anglès i en la seva llengua: 

 

 

“Hola! Em dic ...................  

Sóc de ........................ i parlo ............................... .” 
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Els alumnes H i L a la international evening . 

 

Folletó informatiu per a les famílies. 
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L’alumnat que volia també es podia preparar un poema, una cançó... en la seva llengua. 

La preparació d’aquesta activitat va començar dues setmanes abans. Hi van haver un parell 

d’assajos a on hi havia tot l’alumnat que participaria en l’acte. Aquell vespre la comunitat 

educativa va poder compartir moltes llengües i menjars típics d’arreu del món.. Hi va 

participar tot l’alumnat de l’escola a partir de KS1 Year 1  l’alumnat de primària que tenien 

l’anglès com a segona o tercera llengua. Alguns infants no hi van participar perquè a casa 

seva no els hi anava bé el dia i hora de l’activitat. 

Els alumnes es presentaven en anglès,  la seva llengua o llengües maternes i en alguna altra 

llengua en la que també tinguessin competència. Aquella nit es van poder sentir moltes 

llengües diferents amb les quals diferents alumnes tenien competència: àrab, bengalí, català, 

espanyol,  xinès, alemany, grec, japonès, coreà, italià, nepalès, danès, tamo ... 

Els alumnes i les alumnes que van participar a la International Evening van estar guardonats 

amb un diploma de reconeixement. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sala a on es va celebrar la internacional evening 

estava decorada amb banderes de les diferents 

nacionalitats que hi havia al centre. 
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Presentació d’algunes activitats mostra 

 

Participació de l’alumnat observat a l’activitat: The Book Week 

 Els tres alumnes de KS1 Year 2 van anar a agafar alguns llibres de l’exposició del passadís, 

els llegien en veu alta i escrivien un comentari sobre el què els hi havia semblat el llibre. 

 

 
 

 

Durant aquella setmana a les escoles es va donar 1 tiquet per valor d’una lliura que contribuïa 

a que els escolars es compressin un llibre. 

A l’aula de EAL els alumnes del grup 3 van treballar el llibre Beware of the wolves by Lauren 

Child, winner of the Kate Greenaway 2001 Award. La professora els feia fixar en els següents 

aspectes: 

The front of the book: title, autor, illustrations 

The back: the blurb(a tiny idea of the story, ISBN (13 numbers only for this book) 

 

 Tot seguit van elaborar el seu llibre amb l’ajuda de la professora de EAL, la resta del seu 

grup classe el feia a l’aula amb la mestra tutora. 

 

The princess and the prince by student F. 

The ant and the caterpillar by student G. 

Laia and her mother by student H 

 

Tots els alumnes i les alumnes de l’escola van escriure un llibre i els van exposar als 

passadissos del centre. 

 

 

Recull de diferent recursos utilitzats al llarg del curs a les classes de EAL. Escola A 

 

La professora em va comentar que malgrat com a docent de EAL té accés a un centre de 

recursos amb materials diversos, ella preferia al llarg dels diferents cursos anar-se proveint de 

recursos; molt sovint compra llibres i jocs a les botigues d’Oxpham. 

 

 

A. Metodologia de classe 

 
GARP. Integrating Global and Antiracist Perspectives within the Primary Currículum. 

Nottingham City Council 2006. 
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 Folens. Treball de sons. 

 Comprensión 2. Success by James Driver. OUP (1998) 

The Globe Theatre. The life of William Shakespeare. London map. Game crazy 

sentence. 

 Early listening skills. National Currículum .Level 1, Key Stage 1. Written and 

illustrated by Sandi Rickerby and Sue Lambert 

 Testing litening skills KS2 by David Wiesner 

 Listening skills. Key Stage 2. Written and illustrated by Sandu Rickerby and Sue 

Lambert. The Questions Publishing Company Limited. 1996 An apple for the 

Teacher.ISBN 1898149461 

 

B. LLibres de lectura 

 

 Òxford Storyland Readers de l’editorial Òxford University Press. English Language 

Teaching. 

Es tracta de lectures graduades basades en la pròpia experiència de l’alumnat. La 

col.lecció va des del nivell més elemental fins a un nivell mig i ofereixen activitats 

escrites de comprensió lectora. Els nivells van des de l’1 al 12. L’increment 

d’estructures i vocabulari nou és gradual i a peu de pàgina hi ha dibuixos del 

vocabulari nou que es va introduint. 

Al llarg dela meva observació els alumnes van llegir entre d’altres els títols següents: 

Anna at the Supermarket (Level 1), The Picnic (Level 1), The Birthday Party (Level 

2), The Red Kite (Level 2), Grandma’s Photos (Level 2),  Daddy’s Presents (Level 2). 

 

 New Girl in School by Christine Lindop. Dolphin Readers 

 

 DIDCOT- Thomas the tank engine 

 

 First Nursery Rhymes by Rodney Peppé. Little Mammoth.  

 

 My very first mother goose edited by Iona Opie. Ilustrated by Rosemary Wells.Walker 

books 

 

 Each peach, pear, plum. Ahlperg 

 

 Where’s my kitten?.A hide and seek flap books .Michele Coxon. Oxpham 

 

 

 Winnie the witch by Koky Paul and Valerie Thomas. OUP 

 Into the forest /The tunnel by Anthony Browne.Walker Books 

 Pumpkin soup by Helen Cooper (en diferents llengües)  

Sopa de Carbassa de Editorial Juventud 

També de la mateixa autora: Delicious 

 

 One fish, two fish, red fish, blue fish by Dr. Seuss. Ed Collins 

 Green eggs and ham by Dr. Seuss. Ed Collins 

 The cat in the hat by Dr. Seuss. Ed Collins 

 The Snowy Day by Ezra Jack Keats. Picture Puffin.UK 

 Chocolate Grow on Trees? by Stan Cullimore. Longman 
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 The Nativity by Jane Ray. Orchard Books. The story of Christmas with your own 

stand up Nativity scenes 

 I will not ever eat a tomato. Charlie and Lola stories. By Lauren Child. Orchard Books 

 Dr. Dog by Babette Cole. A Red Fox Picture Book 

 We’re Going on a Bear Hunt by Michael Rosen and Helen Oxenbury. Walker Books. 

 Spelling in context book 1 by Clenda Read. Folens 

 Where the wild things are by Maurice Sendak 

 The magic key by Roderik Hunt and Alex Brychta Òxford Reading Tree. OUP, 2001 

 Lost in the jungle by Roderik Hunt and Alex Brychta Òxford Reading Tree. OUP, 

2001  

 Beware of the wolves by Lauren Child, winner of the Kate Greenaway 2001 Award 

El van treballar a la setmana del llibre. 

 

C.  Llibres de consulta 

 

 

 The Usborne book for everyday words. A picture wordbook, Rebecca Treays 

publisher. 

 

És un llibre que recull les paraules més bàsiques de vocabulari de la llengua anglesa. 

Les diferents il.lustracions són molt atractives i és un bon recurs, sobretot, quan 

l’alumnat arriba sense coneixements de la llengua. 

 

 Picture Dictionary. Letterland 

 First Picture word book. Letterland 

 First hundred word by Heather Amery and Stephen Cartwright 

 Picture Atlas. A fact book written by Marit Claridge. Saintbury’s-Collins 

 First picture dictionary. Ladybird 

 Children’s Atlas of the World by Jenny Tyler and Lisa Watts. Usborne. Revised 

Edition 

 Living Jewels by Paul Beckmann. Prestel 

 DK Dorling Kindersley. Handbooks. INSECTS. Insects and other Terrestrial 

Arthropods by George C.Mc Gavin. Editorial Consultant. UK. Great Britain 2000 

 

 

D. Jocs 

 

 Poppy Cat’s Play House. Lara Jones. 

 

És un llibre que es ven per catàleg al telf 08706077740. És molt motivador per a 

l’alumnat i apropiat per a utilitzar en petit grup. La professora de EAL l’utilitzava 

quan estaven treballant les parts de la casa i als alumnes més petits els deixava jugar 

els últims minuts de la classe. El llibre s’obre i es converteix en una casa de quatre 

habitacions; és la casa d’en Poppy, un gat de felpa que acompanya al llibre. 

 

 Game: Bus stop game. Orchard Toys.Fun learning games 

 The alphabet puzzle by Oxpham 

 Tell a story 

 Soundtrack game. Ages 3-6 

An imaginative and storytelling game 
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Ravensburger 

 Tell a story. An imaginative and storytelling game 

Ravensburger 

Age 4-8 

  1-5 players 

 Story Building. Marks and Spencer. Early Education. $-7 years of age. 

 Soundtracks game. Ages 3-6.Abbeygate House.UK 

 

 

 

E. Posters de vocabulary 

Els contraries, les estacions de l’any … 

 

 

G. Altres 

 Pissarres individuals que cada alumne/a guarda a seva safata 

No és un recurs només de l’aula de EAL. Es tracta de pissarres tamany foli amb un 

retocador i un esborrador. 

 Pissarra de l’aula de EAL  

És del mateix tipus que la dels alumnes, però més gran i s’aguanta in un caballet. 

 

 

 

Observacions de diferents  grups-classe en els que hi ha alumnes de EAL 

 

Al llarg del curs vaig poder fer quatre observacions  en el sí dels grups-classe : 

 

El dia 2 d’octubre de 9 a 9:45 vaig observar el grup-classe de EYU (Early Years Unit) o 

Foundation Stage, la classe dels més petits de l’escola. Aquesta observació em va anar molt 

bé per a fer el seguiment del grup 1 de EAL. De fet vaig observar mig grup, 30 alumnes, 

perquè l’altre mig feia horari de tarda, com he assenyalat anteriorment, a partir del mes de 

gener ja estarien tots junts. Quan estan tots junts al gener el pesonal augmenta i habiliten la 

part del pati per a realitzar diferents racons. 

Una vegada els pares i mares van anar marxant de l’aula, van iniciar la classe treballant les 

daily routines rutines diàries, l’alumnat es va asseure en forma de U a la moqueta al voltant de 

la mestra i la mestra va anar passant llista i va esbrinar quants alumnes feien school dinner 

(servei de menjador) i quants feien pack lunch (alumnes que es portaven el menjar de casa). 

Com que la lletra que estaven treballen era la “c” quan la mestra anava passant llista els/les 

alumnes anaven responent amb el so que fa el “cat” o amb el so que fa la “cow” . En acabar 

tots els nens i nenes que tenien el lletra “c” al seu nom s’aixecaven per veure quina sorpresa 

hi havia per ells/elles a l’alfabet de roba que aguantava la mestra .En aquests moments del 

matí també vaig poder veure com treballaven les habilitats socials; un alumne estava plorant 

tota l’estona perquè avui la seva mare no li havia dit adéu a través dels vidres de la classe, la 

tutora va preguntar quans alumnes li donaven suport amb el que li estava passant i estaven 

amb ell, molts alumnes van aixecar les mans. També aquests moments del matí serveixen per 

compartir notícies que aporten els alumnes; la tutora ha fet sortir una nena que tenia una 

notícia molt important per compartir: “Ahir va néixer el meu germà” 

 En aquests moments la professora insisteix també que es recordin de fer servir a dins de la 

classe  voices for inside  i guardin les voices for outside pel pati.  



 60 

L’aula era molt acollidora i es notava que des de l’inici de curs, el sis de setembre, s’havien 

treballat molt bé els hàbits; cada alumne/a sabia molt bé el racó que li tocava., alguns dels 

racons eren: 

 El racó de la lletra que treballaven. 

 El racó de construccions 

 El racó de biblioteca amb sofàs i expositors de llibres. 

 El racó de música 

 El racó d’ordinador. 

 El racó de bellesa 

 

Tal i com he assenyalat anteriorment, l’escola té molt de suport per part dels pares i mares. 

Una mare de l’escola va fer un racó d’educació plàstica en aquesta aula gairebé tot el curs; el 

dia que vaig fer l’observació treballava la figura humana 

Al llarg del curs quan anàvem amb la professora de EAL a agafar els alumnes, vaig veure 

com anaven canviant els racons de treball. 

Mentre anaven fent les diferents tasques dels racons una professora estava a càrrec dels 

alumnes i la professora-tutora anava traient els nens i nenes de l’aula i els anava avaluant   

d’acord amb Oxfordshire Foundation Stage Chile Profile, January 2005) ; es tracta d’una serie 

de pautes d’observació que té en compte les següents àrees: 

 

 Desenvolupament personal, social i emocional 

 Comunicació i llenguatge  

 Desenvolupament matemàtic 

 Coneixement del món 

 Desenvolupament físic 

 Desenvolupament creatiu 

 

La professora-tutora em va ensenyar un petit moneder  The observation purse que duia a la 

butxaca a on anava guardant observacions  dels alumnes que considerava importants per a 

completar les seves avaluacions individuals. Aquest conjunt d’observacions de cada alumne/a 

ajudaran a fer els grups de treball el mes de gener quan tots els alumnes estiguin junts. 

 

 

 

Observació de l’alumne M en el sí del grup-classe 

 

El dia 13 de novembre de 2006 vaig poder observar l’alumne M en el seu grup-classe. 

Estaven treballant l’anomenada Literacy hour i el llibre que treballaven era “The iron man”. 

L’alumne M és de Seul, la seva llengua materna és el coreà. Tots els seus companys i 

companyes tenien un dossier amb algunes parts del llibre, ell tenia el llibre en coreà. Quan 

van començar a treballar aquesta lectura la professora tutora li va demanar que llegís un 

paràgraf del seu llibre The Iron Man en coreà,  la seva llengua materna.Mentre la resta de la 

classe anava avançant en la lectura del capítol del llibre ell realitzava jocs de llenguatge a 

l’ordinador. La professora i tot el grup-classe feien una lectura conjunta en veu alta. En acabar 

la lectura la professora va comunicar a la classe que ara s’havien convertit en periodistas i 

havien de fer preguntes a  un alumne de la  

classe; treballaven així la comprensió lectora del capítol. L’alumne M no va participar en 

aquestes activitats perquè eren massa complicades pel seu nivell de llengua anglesa. Tot 

seguit el grup va quedar dividit per habilitats i havien d’escriure una notícia relacionada amb 

la lectura que acabaven de realitzar. Tots els grups estaven a dins de l’aula menys un petit 
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grup format per quatre alumnes que estava en un espai que queda entre les aules i rebien el 

suport d’un professor ajudant. 

Durant aquesta estona la tutora va suggerir a l’alumne que anés a agafar un llibre de la classe 

del seva germana que va a year 2 per a llegir amb mi; el llibre que va escollir va 

Winnie the witch. 
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Observació de l’alumna H en el sí del grup-classe 

El dia 31 de gener  vaig poder observar l’alumna H  en el sí del grup-classe. Vaig acompanyar 

el grup-classe  a l’excursió al museu de Banbury per tal de participar  del programa 

educacional del museu titula: “History of Toys and Childhood”. Aquest trimestre a socials 

(humanities) estaven treballant les diferències de les joguines actuals amb les del passat i per 

tal d’ampliar aquest contingut de curs van programar aquesta sortida 

 

Key Stage1 Programmes 

The History of Toys and Childhood (KS1) 

This highly interactive session allows pupils to explore toys and games from the past. Pupils 

are given the opportunity to investigate traditional toys, dress up in Victorian clothing, play in 

the Victorian 'home' corner and make a simple toy to take home. http://www.cherwell-

dc.gov.uk/banburymuseum/education.cfm 

 

Primerament, com cada dia, el grup-classe ha realitzat el Morning Challenge. A la pissarra 

interactiva hi havia un marc d’un quadre i a sota els preguntaven: Qui penses que hi ha en 

aquest quadre?. L’alumna H va dibuixar a la seva llibreta un marc d’un quadre i una tortuga a 

dins; a sota del dibuix va escriure-hi “A small tortoise”. Aquesta alumna a Catalunya té una 

tortuga que no s’ha pogut emportar  a Anglaterra perquè allà a on viu no deixen tenir animals 

domèstics; mentre ella està a Anglaterra li cuida la seva àvia. Tot seguit va demanar que li 

expliqués un conte; tot just havíem escollit el conte i l’havia començat a explicar quan la seva 

tutora ja va comunicar a tots els infants que s’asseguessin a l’estora (« Sit on your bottoms at 

the carpet, please »). Aquell matí no van parlar del que havia dibuixat cada un a l’activitat de 

Morning Challenge, la tutora  els va donar diferents pautes a seguir al museu, al carrer, al parc 

que anirien havent dinat …. Els acompanyants eren: la professora-tutora,, dues professores 

ajudants, dues mares, un pare, una tieta i jo Hi havia aproximadament un adult cada quatre 

infants.  Tots i totes nosaltres vam rebre un dossier amb instruccions a seguir  per a que la 

nostra tasca d’acompanyats fos profitosa; hi havia també un horari amb les diferents activitats 

que tindrien lloc al llarg del dia. La tutora havia fet els grups i en el grup que jo havia de 

supervisar hi havia l’alumna H. Una vegada al museu vam dividir el grup en dos subgrups i 

primerament un feia les activitats d l’exposició del museu  mentre l’altre explorava i jugava 

amb joguines del passat i després canviaven. L’alumna H primerament va realitzar les 

acitivitats de l’exposició del museu. Després d’escoltar atentament les explicacions de la 

persona que portava la part didàctica del museu havien de realitzar diferents tasques en grups. 

L’alumna H durant aquestes explicacions tenia dificultats per participar: malgrat des de l’inici 

de curs havia millorat molt li costava molt entendre-ho tot. Les activitats programades a 

l’exposició es basaven en activitats de memòria, d’observació … Per exemple: 

 

“Try to find  toys made by stone, plastic, metal, cloth and wood” 

“Memorise the toys and objects in the glass display” 

 

En acabar aquestes activitats vam canviar amb l’altre grup i els alumnes van poder jugar amb 

reproduccions de joguines antigues amb l’ajuda dels atots i  es van poder disfressar amb roba 

d’època, tots els alumnes van disfrutar força. L’habitació a on estàvem fent aquestes activitats 

estava decorada amb un quadre de Brueguel en el que es poden observar molts jocs 

tradicionals l’alumna H i altres alumnes el van observar una mica: 
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http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/bayonne/eps/Bruegel/tableau.JPG 

  

 

 

En acabar tots aquests racons els infants es van asseure i van construir un traumòtrop. 

 

 

Tot seguit varen dinar tots junts en aquella aula i van anar a un parc que hi havia a prop del 

museu. 

 

 

 

Observació de l’alumne L en el sí del grup-classe 

 

El dia 13 de juliol de 2007 els alumnes de year 3 de l’escola van anar a visitar el museu del 

Roald Dahl. 

 
 

 

Aquell matí no hi hagué temps de realitzar el Morning Challenge i vam sortir molt puntuals 

cap a visitar el museu. Durant la setmana havien treballat diferents obres de l’escriptor. 
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Dilluns dia 9 es va demanar a cada alumne que portés el seu llibre preferit d’aquest escriptor i 

que portessin diferents paràgrafs  del llibre que els havien agradat marcats per tal de llegir-los 

en veu alta a la classe L’alumne L havia portat Matilda, un dels llibres que la seva mare els hi 

havia llegit abans d’anar a dormir a ell i la seva germana feina uns mesos. També havia 

disfrutar del llibre escoltant l’audioguia. 

En arribar al museu  la guia va reunir tot el grup classe  a Miss Honey classroom; va realitzar 

diferents preguntes a l’alumnat sobre obres de Roald Dahl i l’alumne L en va poder contestar 

algunes. 

Tot seguit va poder disfrutar veient amb el tipus de paper que escrivia l’escriptor, descobrir 

que sempre escrivia en llapis, saber que The giant peach, primerament l’havia titulat The 

giant cherry, veure la cadira- silló –escriptori que s’havia fet per a poder escriure les seves 

històries, les sandàlies del  BFG… 

Vaig poder observar que la relació de l’alumne L amb diferents els diferents companys i 

companyes de la classe era bona i va asimilar els continguts principals de la visita. 
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4.1.2- OBSERVACIÓ PARTICIPANT A L’ESCOLA B 

 

Descripció de l’escola B 

 

L’escola B també és una escola estatal de l’església anglicana tipus voluntary aided 

school, és una escola religiosa i està gestionada entre l’església i la Local Education 

Authority; els governors de l’escola decideixen les normes de matriculació i assignen 

les diferents places. 

És una escola que  serveix una àrea socialment i econòmicament deprimida d’Òxford, 

està situada a la zona de Cowley al sud d’Òxford. El nombre d’alumnat amb dret a 

menjador gratuït està per sobre de la mitjana. La majoria de l’alumnat és d’origen 

anglès blanc, malgrat hi ha un important nombre d’alumnat provinent de diferent ètnies; 

el grup més important el formen alumnes paquistanesos. Una proporció important 

d’alumnes provenen de famílies de refugiats. En preguntar a  la professora de 

EAL(English as an Additional Language)  si l’alumnat refugiat tenia dret a rebre algun 

suport específic em va comentar que aquest alumnat  tenia dret a menjador gratuït. El 

percentatge d’alumnat amb dificultats d’aprenentatge és similar al de la majoria de les 

escoles, però el nombre d’alumnes amb necessitats educatives especials és més alt. 

El parvulari té una valoració positiva. Malgrat els alumnes arriben amb un nivell baix de 

llenguatge, comunicació i habilitats, fan un bon progrés al llarg del parvulari. 

Aquest curs acadèmic 2006-2007 les aules estan organitzades de la següent manera: una 

nursery (30 alumnes torn de matí i 30 torn de tarda), un pre-school, una de Year1, una 

de Year 2, tres aules de Y3 i Y4 junts i dues aules de Y5 i Y6 junts. A cada aula hi ha de 

27 a 30 alumnes. 

L’escola no té suport bilíngüe per a pares, mares i alumnes. Els pares i mares que volen 

i disposen del temps poden atendre classes d’anglès que hi ha al barri. 

A l’entrada de l’escola hi ha un mapa del món celebrant la diversitat d’alumnat que 

acull el centre:  

 

 
 

 

 

A sota d’aquest treball hi ha escrita aquesta frase: 

“The families in our school come from around the world”. 
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Acompanyant aquest mapa hi ha unes cortines que expressen la diversitat lingüística de 

l’alumnat i la comunitat: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Acompanyant aquest mural, a la dreta hi havia escrit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquestes cortines hi ha persones de diferents llocs 

del món i bafarades que diuen Hola en moltes llegües 

diferents:  urdú, braille, suec, punjabi, francès, galès, 

alemany ... 

Aquestes mateixes cortines les he pogut veure en altres 

visites a diferents escoles que volen mostrar respecte 

envers  la diversitat lingüística i cultural de l’alumnat. 

 

OUR MISSION STATEMENT 

“In our School we aim to work in partnership with parents 

and carers to provide a welcoming caring and secure 

environment in which learning and personal achievement 

are encouraged and developed to the highest standards. We 

seek to encourage our pupils to do their best, for others and 

themselves to demonstrate respect and tolerance for the 

values, beliefs and cultures of others and to develop serf 

esteem, self reliance and a spirit of cooperation …” 
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També a l’entrada de l’escola hi ha una exposició sobre el Ramadan ja que hi ha molt 

alumnat de l’escola que és musulmà. D’ambdues exposicions n’ha estat responsable la 

professora de EAL. 
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A finals d’aquest curs 2006-2007 la directora es jubila i el personal de l’escola els fa 

respecte el canvi de direcció. La tasca de la present directora i del seu equip té una bona 

avaluació a la darrera inspecció (21/3/2006): 

 

“Leadership and management are good. The headteacher and governors know the 

shool well. This is reflected in their accurate self-evaluation and good improvements 

since the last inspection.” Ofset March 2006). 

 

Cada escola està gestionada per un grup de governors que són  escollits per la 

comunitat. Ells i elles tenen la responsabilitat de supervisar que l’escola estigui 

funcionant correctament. Alguns dels governors són pares i mares escollits per altres 

pares i mares.  

 

Aquesta escola també té un grup de pares i mares, que es reuneixen per a organitzar 

diferents actes en que es pugui recaptar fons per a l’escola; en aquestes reunions també 

hi pot assistir l’alumnat o pares i mares interessats en la tasca que estan fent. El 

principal objectiu del Parent Link, així és com s’anomena aquesta comissió de treball, 

és oferir suport a l’escola i ajudar a aconseguir recursos que no es poden assolir amb el 

pressupost escolar. Amb aquest objectiu organitzen diferents actes per a adults i infants: 

the children discos , the Summer Barbeque, Summer Fete i Christmas Bazaar. Fins al 

moment han aconseguit entre d’altres coses: comprar CD Roms educatius, proporcionar 

al parvulari una nova  cabana per al seu jardí, llibres de lectura nous per a Key Stage 1 

(Year 1 i Year 2)), ajudar a comprar els ordinadors, millorar les prestacions dels 

ordinadors vells, cadires per al menjador, equipament d’educació física ...  

Val a dir, però que quan hi ha una festa és el professorat que s’encarrega de fer les 

disfressess... El professorat no pot confiar tant en els pares i mares com a l’escola A.. 
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En un plafó visible de l’escola, davant de la sala de professors i professores s’explica 

que a partir del mes de setembre de 2007 l’escola treballarà el programa  SEA,( Social 

and Emotional Aspects of Learning), el programa consta de cinc blocs de treball: 

coneixement d’un mateix, motivació, gestió dels sentiments, l’empatia i les habilitats 

socials. 

 

Plantejament global de centre. Tractament de llengües. 

 

A l’escola hi ha  rètols a les diferents dependències que demostren respecte per al 

diversitat lingüística i cultural de l’alumnat. 

 

 
 
Els alumnes de  Year 6 estudien francès. 

 

Descripció de la meva observació participant 

 

Des del dia 8 de novembre de 2006 fins el dia 11 de juliol de 2007 he observat 

l’alumnat de EAL de primària. El dia 8 de novembre va ser el primer dia de les meves 

observacions i a partir d’aquell dia la professora de EAL d’acord amb els objectius del 

meu treball de recerca em va suggerir que hi anés cada dimecres al matí. Ella mateixa 

em va suggerir que observés la nursery de l’escola perquè considerava que era molt 

interessant per mi veure com l’alumnat que no parlava anglès a casa seva anava 

adquirint la llengua d’instrucció de l’escola, la llengua oficial de país. Ella no agafa 

alumnat d’aquesta edat perquè considera que a parvulari treballen molt bé, amb moltes 

imatges i de manera molt pràctica. Des del dia 6 de febrer fins el dia 19 de juny, una 

vegada a la setmana, cada dimarts al matí, anava a fer la meva observació participant a 

la nursery de l’escola. La meva participació en aquesta escola en el cas de primària 

consistia  en ajudar a l’alumnat a realitzar els exercicis proposats i preparar activitats 



 71 

sobre algun tema concret que en aquells moments estaven treballant a l’aula. A 

l’educació infantil participava en la dinàmica d’aula fent-me càrrec d’alguns dels racons 

d’aprenentatge. 

 

 

 

 

OBSERVACIÓ DEL PERFIL DE L’ALUMNAT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grup 1 

Alumnat EYU (Early Years Unit), Foundation Stage 

 

Normalment la professora de EAL no agafa alumnat de parvulari perquè 

considera que a aquestes edats l’aprenentatge es fa d’una manera molt 

visual i pràctica. El parvulari de l’escola té molt bona valoració per part de 

la inspecció educativa. En la darrera inspecció el mes de març de 2006 

s’assenyala: 

 

“There is a good provision in the Foundation Stage. Children start school 

with low language, communication and personal skills. They make good 

progress in the nursery because provision is very good although standards 

are below those expected by the time they start Year 1… 

In the Foundation Stage, both nursery and reception age children based in 

the nursery do well in all areas of learning because there is a stimulating 

range of activities..” 

(Veure l’apartat d’observació participant a Foundation Stage) 

 

 

 

 

 

 

Grup 2 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnat observat en una o dues ocasions degut a canvis 

organitzatius (reajustament d’horaris, celebració de festes …) 

 

 Alumna A: és una alumna de KS2 Year 6. El seu país d’origen 

és Brasil i va arribar a l’escola el mes de gener de 2005. A casa 

parla portuguès. 

 

La professora de EAL em va deixar la llibreta de l’alumne per a que 

pogués veure la seva evolució des de que va arribar, també va 

aprofitar la meva presència per a que l’alumna parlés amb mi, es 

presentés, em digués quanta anys tenia, quan va arribar a Oxford … 

A la tapa de la llibreta hi ha moltes engantxines per compensar la 

feina ben feta. 

 

 Alumna B: és una alumna de KS2 Year 6. Va arribar fa dos 

anys de Rússia, no parlava gens d’anglès. A casa parla rus. 

 

 Alumna C: és una alumna de KS2 Year 6  que va arribar de 

l’Afganistan fa tres anys i mig. 

 

 Alumna D: és una alumna albanesa. Va arribar al parvulari de 

l’escola sense gens d’anglès. 
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Vaig poder observar el suport de EAL  de les alumnes B,C i D. 

Estaven realitzant una activitat de lectura intensiva. El material 

utilitzat era del llibre: Behind the headlines by Geoffrey Land de 

Logman. Les tres alumnes se les veia molt motivades. 

 

 

 

 

 

 

 

Grup 3 

Grup format per dos alumnes de KS2, un de Year 3 i un de Year 4 

 

 L’alumne E: és un alumne d’Angola i a casa parla  portuguès; la 

mare és d’Angola i el pare de Portugal. Va a Year 4. En una de les 

seves intervencions a classe va explicar a la professora de EAL que 

quan era petit el seu color de pell era més clar i que no entenia 

perquè s’estava enfosquint. Aquella intervenció va comportar que 

acabéssim comparant els postres colors de pell (foto de la portada 

del treball). 

 

 L’alumne F: és un alumne de Year 3 i és del Pakistan. A casa parla 

urdú i bengalí. Aquest alumne rep molt de suport per part de la 

família i un professor particular. Darrerament ha millorat molt. La 

professora elogia el seu progrés i li demana a l’alumne que ho 

comuniqui a la seva família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grup 4 

Grup format per dos alumnes de KS2, un de Year 3 i un de Year 4 

 

 L’alumne G: és un alumne que està cursant Year 4 i que ja porta 

cinc cursos a l’escola. És de Lituània i a casa parla lituà 

 

 L’alumne H: és un alumne de Year 3 i és de l’Afganistan.. A casa 

parla àrab i pashto. El curs vinent probablement marxarà cap a 

Aràbia del Sud perquè el seu pare té feina allà. 

 

Tots dos alumnes destaquen en matemàtiques. 
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Sessió 

individual 

Alumne de KS2 Year 3 

 

 L’alumne I és un alumne de Sudàfrica.Va arribar nou a l’escola 

el curs passat. Presenta molts problemes de comportament i 

d’aprenentatge. En arribar el curs passat la professora em 

comenta que no sabia ni agafar el llapis i no seguia cap pauta de 

comportament. Sovint oblida els noms dels seus companys i 

companyes de classe; també rep el suport de la professora 

d’educació especial. (SEN, Special Education Needs). 

 

Les tasques que realitza sempre són molt senzilles i amb pautes de 

comportament molt clares. A vegades la professora li comença un 

dibuix i ell l’ha d’acabar i parlar amb ordre del que ha dibuixat. També 

realitza diferents activitats amb l’objectiu d’aprendre a llegir. La 

professora de EAL em comenta que un altre curs va ensenyar a llegir a 

una nena somali de l’escola. Quan acaba les feines pot jugar a algun 

joc:  dòmino, memory de l’alfabet … 

En el sí del grup classe distorsiona molt les classes. A vegades  la 

professora de EAL l’agafa si té alguna sessió buida d’alguns alumnes 

que no poden sortir de l’aula. Ell pels passadissos sempre pregunta si 

aquell dia podrà anar a l’aula de EAL, allà sent que es poden atendre 

millor les seves necessitats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grup 5 

Grup format per tres alumnes de KS2  Year 3  

 

 L’alumne J: és una alumna xinesa, parla xinès mandarí a casa. La 

seva àvia li ensenya aquesta llengua a casa. Té molta facilitat per 

aprendre. 

 

 L’alumne K: és un alumne Hong Kong. A casa parla xinès 

cantonès. En una de les observacions (24/1/07) havia estat de 

vacances a visitar la seva família per  un període de 6 setmanes i el 

seu rendiment en llengua anglesa havia baixat molt. 

 

 

 L’alumne L: la seva família és de l’Índia, ell va néixer a Escòcia,a 

Escòcia hi ha els seus avis. Ell des de que va néixer viu a Òxford. 

La professora em comenta que és un infant molt sobreprotegit i els 

dies que fa una mica de fred no va a l’escola la qual cosa 

repercuteix negativament en el seu rendiment. 
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Grup 6 

 

 

 

Grup format per dos alumnes de KS2  Year 3 (Alumnes observats a 

partir del mes d’abril) 

 

 L’alumne M: és un alumne d’Albània. Presenta problemes de 

dicció i la professora de EAL insisteix per a que vagi pronunciant 

millor. A casa hi ha problemes familiars.  

 

 L’alumne N: és un alumna de l’Índia amb molts problemes de 

comportament, té l’autoestima molt baixa. A casa hi ha problemes 

familiars. 

 

Malgrat estan tots dos a Year 3 el seu nivell d’aprenentatge és més baix 

que els altres companys de curs. 

 

 

 

El mes d’abril la professora de EAL reorganitza els grups i deixa de veure alguns 

alumnes per agafar-ne d’altres que ho necessiten més. També a partir de l’abril va 

formar un grup amb els alumnes: E, F, H i s’afegeix una alumna, l’alumna O que és de 

Ruanda. El seu pare és escriptor i van haver de marxar de Ruanda. 

Malgrat al llarg del curs vaig anar observant aquests grups, el meu treball de recerca es 

va centrar sobretot en els grup 5. 

 

ESTADI DE D’APRENENTATGE DE L’ANGLÈS EN QUE ES TROBA CADA 

ALUMNE/A 

(Stages of English Learning (Hilary Hester, in Barrs et al. 1990. Patterns 

of Learning,C.L.P.E/Assessment of Speaking and Listening QCA,2000.A 

Language in Common:assessing English as an additional language. 

London QCA pp 12-15)(Veure annexe nº2) 

 

L’alumnat observat a primària es trobava a l’estadi 3 d’aprenentatge de la llengua 

anglesa. Els diferents alumnes observats es mostraven segurs en la majoria de les 

situacions socials, però necessitaven aprofundir en el coneixement de la llengua anglesa 

per tal d’assolir-la a nivell acadèmic. 
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Metodologia de treball a les sessions de EAL a l’escola B 

 

L’alumnat de EAL surt de l’aula una sessió setmanal d’aproximàdament 45 minuts cada 

una per a reforçar l’aprenentatge de la llengua anglesa.  

 

L’aula  a on es realitzen aquestes sessions és normalment  sempre  la mateixa i està 

ambientada amb treballs dels alumnes i rètols que ha fet la mestra que indiquen  les 

llengües d’origen d’aquests alumnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Acompanyant aquest rètol n’hi ha 

una altres que diuen:”We could not 

speak English when we arrived. Now 

we can. 
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La classe també està ambientada amb treballs donant la benvinguda als alumnes; la 

professora havia escrit benvingut/benvinguda en una cartolina i cada alumne hi 

enganxava un dibuix d’ells mateixos, indicava el seu país de procedència i enganxava 

un dibuix de la  bandera del seu país. 
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A partir d’aquests treballs de benvinguda podem veure que a l’escola hi ha alumnat que 

prové del Brasil, Lituània, Afganistan, Angola, Kèntia, Somàlia, Albània, Xina, Hong 

kong, India, Palestina ... 
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També a l’aula hi ha penjada la seva programació general de curs de la mestra de EAL.  

(Veure-la completa a l’annex nº3)  
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Val a dir que aquesta aula no és exclusivament de EAL. A vegades a l’aula també hi 

treballen altres professores que atenen alumnat amb NEE ; es separen els diferents 

espais amb “biombos”. 

 

La professora de English as an Additional Language (EAL) es coordina amb els 

respectius tutors i tutores per a preparar material relacionat amb la temàtica que estan 

tractant en aquells moments a l’aula. Per exemple quan els alumnes de Year 3 i Year 4 

estaven treballant l’Àrtic, durant algunes sessions van elaborar un dossier informatiu 

sobre aquest tema que els permetia reforçar els continguts de l’aula. 

 

 
 

 

Metodologia general de treball a aquestes sessions 

La professora disposa de molt material de EAL i el té classificat per diferents temàtiques 

i  nivells. Em va explicar que molt del material que té li va donar una altra professora de 

EAL quan es va jubilar. En aquesta aula hi ha una biblioteca; alguns llibres són amb la 

llengua de l’alumnat i voluntàriament poden demanar un llibre en préstec.. També hi ha 

una pissarra interactiva però la professora normalment no la utilitza per a les sessions de 

EAL. 

 Els deures són voluntaris, malgrat l’alumne/-a marxi durant estades llargues al seu país 

d’origen o al país dels seus familiars. 

Treballa amb materials molt variats, però sobretot amb lectures motivadores que sovint 

relaciona amb topics que estiguin tractant a l’aula. En paraules de la professora:”I use 

lots of reading activities pushing them to the level.They can learn many new words in 

context and they can extend their vocabulary.” 

Moltes vegades deixa triar als alumnes com volen fer l’exercici, si individual, en 

parelles o bé tots junts.  
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Tot l’alumnat que assisteix a les seves classes disposa d’una llibreta de tamany foli a on 

hi van enganxant totes s fotocòpies que van treballant. En acabar la classe, sovint els 

deixa que triïn algun sticker  per a enganxar-se’l a la portada de la llibreta. A part de 

donar engantxines als alumnes també escriu comentaris positius als seus exercicis. 

 

 

 
 

 

El treball dels alumnes també es veu recompensat amb elogis orals de la professora, i a 

vegades en coordinació amb el tutor/a si han aprofitat el temps la professora que té 

aquells alumnes aquella sessió els pot signar diferents estrelles d’una petit dossier que té 

cada alumne/a. 

 

 
 

  

El mobiliari està adaptat a l’alumnat que assisteix a aquestes sessions. 

Com ja he assenyalat anteriorment la meva observació participant ha consistit en 

supervisar alguns exercicis que estaven fent, aportar materials i preparar algunes 

sessions de treball en connexió amb la temàtica que estaven treballant a l’aula en aquell 

moment i llavors hem portat la classe conjuntament amb la professora de EAL. 

Normalment els primers minuts de classe van encaminats a millorar la competència oral 

(Què han fet el cap de setmana?, notícies que li vulguin explicar …). La resta de la 

classe està dedicada a  treballar les habilitats lectores i la comprensió oral i escrita. 

Sovint treballen amb materials que tenen relació amb el que s’està treballant a l’aula. En 

algunes sessions es fa referència a la competència oral que tenen en la seva llengua 
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materna.(Veure l’apartat d’activitats mostra que  il·lustren amb més detall la 

metodologia que es segueix). 

 

La comunicació amb els pares té lloc mitjançant diferents entrevistes. Quan la 

professora o els pares ho creuen pertinent hi ha trobades per anar fent un seguiment de 

l’alumne/-a. 

 

Tasques que s’aconsella que l’alumnat faci a casa 

Els deures són voluntaris. En períodes de vacances la professora els demana si volen 

que els n’hi prepari. 

 

Les responsabilitats de la professora de EAL 

 Conjuntament amb la tutora vetllen per a que aquest alumnat vagi assolint els objectius 

de curs.  

La tasca de la professora de EAL té com a referència aquest objectius generals de curs: 

“Targets for 2006-2007 EAL: 

 Inform and raise awareness for global citizenship, by providing materials, 

advice and ideas for developing the global dimension in the classroom. 

 Raise the literacy levels of EAL children thorough the school, in conjunction 

with class teachers. Aims to reach the individual targets for each child”. 

(27/9/06). 

 

 

ACTIVITATS MOSTRA 

 

Tal i com he assenyalat anteriorment les meves observacions es van centrar sobretot en 

el grup 5, grup format per tres alumnes de KS2  Year 3:  

 

 L’alumne J: és una alumna xinesa, parla xinès mandarí a casa.  

 L’alumne K: és un alumne Hong Kong. A casa parla xinès cantonès. 

 L’alumne L: la seva família és de l’Índia, ell va néixer a Escòcia, a casa parla 

hindi. 

Aquest grup acostumava a tenir classe cada dimecres a les 11:30, després del pati. El dia 

24 de gener de 2007 no van tenir classe a l’aula que ho feien sempre perquè a aquella 

aula hi havia una sessió de reforç de matemàtiques. Van fer la classe en un altre espai de 

l’escola. Fou en aquesta sessió que la professora de EAL em va comentar que l’alumne 

K havia estat sis setmanes de vacances a Hong Kong i havia oblidat una mica l’anglès. 

Com acostumava a fer a tots els grups primerament va preguntar als alumnes com 

estaven i que li expliquessin notícies sobre ells. L’alumna J va explicar que li havien 

comprat un cinturó lila, l’alumne K que li havien comprat tres llibres i l’alumne L que li 

havien comprat un llibre. Tot seguit van revisar la comprensió lectora de la sessió 

anterior: The story of Juliana, tractava d’un avió que s’estavellava a causa d’una 

tempesta però la Juliana era la única supervivent …Comentaren que normalment això 

no passa : Planes avoid storms, they fly on top of clouds.  

En aquells moments a l’aula ordinària estaven treballant Grècia i la professora de EAL 

els hi va donar una lectura comprensiva sobre la vida dels infants a Esparta. Previ a la 

lectura parlaren de la il·lustració que l’acompanyava: 

“Do you learn how to fight at school?” 

“What age do you stop being a child?” 

“A whipe is made of leather.” 



 83 

L’alumnat es mostra molt motivat i amb moltes ganes de participar i la mestra per torns 

els va fent participar a tots tres. 

Tot seguit passaren a les preguntes de comprensió de la lectura. Aquell dia no tenia 

engantxines per a donar-los-hi i va escriure al full Excellent en vermell. 

El passadís de la seva aula estava decorat d’acord amb el tema que treballaven i la 

mestra em va comentar que segons el tema que treballaven els visitava personal 

especialitzat. En aquest cas, previ a aquesta sessió havien realitzat un taller a l’aula, les 

persones que impartien el taller anaven disfressades de grecs i romans. 

 

 
 

 

 
 

 

 

En acabar la sessió tots vam anar dient Hola amb les nostres llengües: xinès mandarí, 

xinès cantonès, hindú, anglès i català i espanyol. i vam amb el joc “Alphabet 

cards”vam jugar tots plegats al memory. 
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Algunes vegades es realitzaven activitats en les que es  tenia en compte la llengua i la 

identitat de l’alumnat. 

 

 
 

 

 

 

 

La directora de l’escola li facilità aquest recurs a la professora de EAL. 

La professora de EAL utilitzava aquest recurs per a que l’alumnat expliqués als 

companys i companyes quina llengua parlava a casa i digués hola en la seva llengua. 

També en alguna ocasió els alumnes deien paraules d’un determinat camp semàntic amb 

la seva llengua i els companys i companyes havien de dir en anglès de quina paraula es 

tractava. Sovint quan feien aquest tipus d’activitats la mestra els deia: In Urdú who is 

the cleverest?/In Albanian who is the cleverest? 

També en una sessió vaig poder observar que treballaven lectures que tenien en compte 

el bagatge de l’alumnat i amb els alumnes J  de Xina i K de Hong Kong van treballar 

algunes lectures comprensives a partir del llibre: Stories from Ancient China by Brian 

Heaton and Michael Wet. Longman 

 
 

 

 

 

A través d’aquest recurs: “Say Hello Around the World” es 

recordava que els alumnes parlaven una altra llengua o altres 

llengües diferents de la d’instrucció escolar. 
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Activitat mostra de la meva participació 

Els alumnes de Year 3 i Year 4 estaven treballant els grecs i vaig col·laborar preparant 

aquest material  per als alumnes de EAL. 

Primerament vam activar tot el que sabien sobre el mite de Troya i vam parlar del 

significat de la paraula mite. Tot seguit van llegir per torns diferents paràgrafs de la 

lectura. Cada vegada que acabaven de llegir un paràgrafs la mestra els feia diferents 

preguntes de comprensió de la lectura, també els feia predir què passaria al següent 

paràgraf: 

How did they pull it into the city? /Why do you think it was heavy?/ Where was the 

hidden door? 

 

L’alumnat subratllava les paraules que no entenia i escrivien sinònims al costat: 

Abandoned- left/ encamptment-camp/eventually-finally/feasted-having a good time 

La professora els animava a realitzar aquesta tasca: “Underlining words and writing a 

similar word beside is grown up work, you’re with me?” 

En acabar aquesta tasca els alumnes podien jugar al joc: 

El gran libro de los Mitos Griegos, cuatro juegos de mesa desplegables. Ilustrado por 

Brian Lee. Ediciones B, S.A. Barcelona ,2004. 

 

PREPARING A CLASS SESSION FOR 

STUDENTS OF ENGLISH AS AN ADDITIONAL 
LANGUAGE YEAR 4 SAINT FRANCIS PRIMARY 
SCHOOL 
 

In their effort to understand their environment and 

the forces of nature, the Ancient Greeks invented 

stories to account for the things that went on in 

their lives. These tales, known as myths, were 

spread around by travellers. They were about gods 

who controlled the elements of nature. The myths 

told tales about powerful Olympian gods, sea gods, 

woodland gods, sky gods, underwater gods, half-

gods, human heroes, courageous or romantic 

adventures, betrayals, battles, wanderings, and so 

on. http://woodlands-junior.kent.sch.uk/Homework/greece/myths.htm 
 

ACTIVITY 1 

Brief introduction about myths.(Explain them the introduction above). 

ACTIVITY 2 

Read the myth about  The Trojan myth  one paragraph each.  Underline the 

difficult  words ,try to guess their meaning from de context and explain them to the 

students. 
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The Trojan Horse 

There was a huge battle between the warriors of Greece and the people of Troy. Prince 

Paris from Troy had stolen away the Greek queen; Helen. The Greek warriors set sail 

for Troy to fight for their queen.  

The battle outside Troy raged for ten years. The men were fed up and wanted to return 

to their homes. Athene, goddess of war gave Ulysses the idea for a plan to end the war. 

They built a big wooden horse which they put in the middle of their encampment. Next 

they pretended to abandon their camp. In reality many soldiers hid inside the wooden 

horse.  

Once they thought the camp had been abandoned the Trojans went out to check. They 

needed to know if the war was really over. They walked through the abandoned 

encampment and eventually found the wooden horse. They could not decide what it 

was. Some wanted to take it into the city, others thought that it was a gift to Zeus and 

feared touching or moving it in case they upset Zeus.  

Some Trojans decided to take it back into the city. They called a large group of troops, 

attached ropes and pulled it into the city.  

 

A huge celebration started. The city was free from war for the first time in nine years. 

Everybody feasted, drank and danced until eventually the merriment was over and they 

all went to sleep.  

This was the moment that the wooden horse opened a big flap hidden underneath. Out 

crept Ulysses and all of his men. They killed the sleeping troops, rescued Queen Helen, 

met up with the rest of their army and set sail for home.  

The story of the return journey is told in The Odyssey, a collection of poems piecing 

together the bits of the story from the many different places where the story took place.  

http://atschool.eduweb.co.uk/carolrb/greek/woodhorse.html 

The Troy Horse  

 

 

The battle outside Troy raged for ten years. 
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Everybody feasted, drank and danced until eventually the merriment was over and 

they all went to sleep. 

 

This was the moment that the wooden horse opened a big flap hidden underneath. 

 

Out crept Ulysses and all his men. 

 

 

ACTIVITY 3 

Reading comprehension activity from the book: “The Groovy Greeks Activity Book” 

by Terry Deary and Martin Brown. Scholastic publisher 2001. page 6 

 

 

ACTIVITY 4 

Play a boardgame from the book: El gran libro de los Mitos Griegos, cuatro juegos 

de mesa desplegables. Ilustrado por Brian Lee. Ediciones B, S.A. Barcelona ,2004. 
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Recull de diferent recursos utilitzats al llarg del curs a les classes de EAL. Escola B 

 

 

A. Metodologia de classe 

Un dels llibres que em va comentar que utilitzava sovint és: 

M. Young, E. Commins ,(2005)Global Citizenship. The handbook for Primary 

Teaching, Oxfam, Oxford. 

El present llibre aporta temes suggerents per a les assemblies, presenta un ampli ventall 

d’activitats fotocopiables per a utilitzar a la classe, un llistat de recursos i adreces útils 

per tal de donar un enfoc global a l’hora d’ensenyar el currículum existent to promovent 

al justícia social i la igualtat.  

 http://www.oxfam.org.uk/education/ 

Aquesta pàgina web d’Oxfam Education ofereix una gran varietat d’idees, recursos i 

suport per al professorat per tal de donar una dimensió global d’aula i de centre. 

http://www.oxfam.org.uk/education/  Mapping our world 

Es tracta d’un recurs dirigit a alumnat entre 8 i 14 anys. Es treballa amb impatges de 

mapes i de globus terraquis. Els alumnes, fent ús de l’ordinador o de la pissarra 

interactive poden transformar un globus terraqui en un mapa o a l’inrevés un mapa en 

un globus terraqui i fusionar diferents projeccions de mapes. Les nou activitats que es 

presenten van acompanyades amb informació per al professorat. Aquesta website dóna 

suport al currículum de geografia i és molt apropiada per a donar un enfoc global a 

l’educació per la ciutadania , PSE (Personal Social Education) i en el treball de les TIC. 

www.christianaid 

Aquesta pàgina web de l’associació Christian aid té com a principal objectiu lluitar 

contra la pobresa i la injusticia que hi ha al món. 

Altres pàgines web que ella troba útils per a la preparació de les seves classes són: 

http://www.britishcouncil.org/ 

www.unicef 

http://www.indire.it/comeniusspace/ 

 

B. LLibres de lectura 

 

Oxford Reading Tree. Stage 2. Workbook by Jenny Ackland. OUP. 1986 

 

We are detectives. Stanley Thornes 

 

Sam’s detectives. Stanley Thornes. 

 

Stories from Ancient China by Brian Heaton and Michael Wet. Longman 

 

The Fisherman and his wife. Retold by Sue Arengo. Beginner 2. 

 

 
C.Llibres de consulta 

 

Aquests llibres l’hi  són útils de cara a preparar activitats per a l’alumnat: 
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First 100 words in English.. Usborne 

Aquest llibre li resulta molt útil per a l’alumnat que arriba sense gens d’anglès a 

l’escola. Presenta  un format amb engantxines i és molt motivador per a l’alumnat. 

 

Get Set Go! Workbook 1/2/3/4/5/6 de Oxford University Press 

 

Reading Comprehension for Key Stage 1. Photocopy Maters. Staffroom. Schofield & 

Sims. 

 

Alphabet Fun. Folens From A to Z 

 

Teaching and learning. Key Stage 2. Year 3 

Literacy Activity Book 

Literacy Year 3 

Ray Baker and Louis Fidge 

Letts Educational 

 

Crayola. Preeschool. Numbers Learning and Colouring Book. Binney and Smith. 

 

Read, write and spell. WH Smith 

4-7 years old 

Em va comentar que utilitzava molt aquests llibres perquè tenien una programació molt 

gradual de gramàtica i vocabulari. 

 

Oxford Spelling Book. Workbook 1-2-3 by Deirdre Coates. OUP 
La professora el troba molt útil per a les seves classes  per tal de treballar l’ortografia. 

 

Blueprints. The Comprensión Book. Primary English. Photocopiable. Ages 6-11. 

Stanley Thornes (Publishers) Ltd. 

 
Language works. Book 1. Folens 

 

1001 facts about the earth by Moira Butterfields. Kingfisher Books.Times Four 

Publishing Ltd, 1992. 

 
Comprehension Success by James Driver. Oxford University Press, 2001. 

 

Scholastic Photocopiable. Literacy skills, ages 7-8 

 

Oxford Junior, Workbook 1A/2A by Stephen Jackson, illustrated by Lewington. 

 

At home with English 1 

National Curriculum. Ages 5-7 

New Oxford Workbooks 

 

English Tests 200. 200 punctuation questions/200 spelling questions. Ages 7-8 Tests 

 

Oxford Junior English 1 by Oliver Gregory. 

Oxford University Press 

 



 90 

 

D. Jocs 

 
DK Games. Silly sentence 

 

Snakes and Ladders 

 

The alphabet cards 

 

Who’s who? 

 

 
E. Posters de vocabulary 

 

Say Hello Around the World 

Phoenix Trading Around the World. 

www.phoenix-trading.co.uk 
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4.1.3- OBSERVACIONS AL PARVULARI DE L’ESCOLA B 

 

La professora de EAL de l’escola B 

m’aconsellà que seria molt interessant 

per al meu treball de recerca observar el 

parvulari de l’escola ja que treballaven 

molt bé. Tal i com he assenyalat 

anteriorment ella no agafava alumnat de 

parvulari perquè considerava que a 

parvulari es treballava de manera molt 

visual i pràctica i no calia la seva 

intervenció. A partir del 6 de febrer fins 

el 19 de juny els dimarts al matí anava a 

observar el parvulari. La meva 

observació pràctica consistia en fer-me 

càrrec d’algun racó d’aprenentatge.  

L’edat de l’alumnat anava de tres a cinc anys, quan tenien més de cinc anys 

s’incorporaven a l’aula de Reception Year. Jo vaig observar el grup que s’anomenaven 

els Morning Tigres i l’horari que feien era de 9 a 11:30. Segons m’explicà la professora-

tutora l’alumnat bilingüe que hi havia  a l’aula havia nascut a Anglaterra, però 

provenien de famílies paquistaneses, índies,  del Panjab … i les seves mares no parlaven 

anglès perquè no treballen i s’estaven a casa.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poster a l’entrada del parvulari donant 

la benvinguda en diferent llengües. 
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L’aula estava ambientada amb diferents rètols multilingües que els pares i mares també 

veien perquè al recollir els infants entraven a l’aula. 

 

 
 

 

Normalment les classes començaven i s’acabaven amb carpet time, tots els infants 

s’asseien a la moqueta que hi havia al davant de la pissarra interactiva. A vegades 

cantaven una cançó amb materials, d’altres escoltaven tots junts un conte a la pissarra 

interactiva … 

El professorat que hi intervenia era la professora-tutora, una professora de suport i una 

mare voluntària. L’aula es dividia en diferents racons lúdics d’aprenentatge i l’alumnat 

es distribuïa lliurement en els mateixos. Alguns d’aquests racons eren fixes i d’altres 

s’anaven canviant periòdicament. 

 

El racó de construccions 

 

El racó de construccions era un racó fixe en el qual s’anaven canviant els materials de 

construcció i hi participaven lliurement els infant que ho desitjaven. 
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El racó d’ordinador 

 

Els/les alumnes normalment anaven en parelles a l’ordinador i feien ús de diferents jocs 

didàctics que els proporcionaven les mestres. 

 

 

 
 

 

 

.  
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El racó de sorra i aigua 

 

L’alumnat que ho desitjava  anava a aquest racó. Per  a poder jugar-hi es posaven un 

davantals. 
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Racó de la pissarra interactiva 

 

Normalment els/les alumnes podien escoltar i mirar un conte. Eren força autònoms 

utilitzant la pissarra interactiva. 

 

 

 
 

 

Racó de matemàtiques/lectoescriptura 

 

En aquest racó sovint la professora ajudant avaluava infant per infant per a veure si 

anaven assolint els continguts del curs. A l’aula hi havia exposada la lletra que estaven 

treballant en aquell moment. La professora em va comentar que primer treballaven molt 

el so, paraules que rimaven etc. 
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Racó de manualitats /motricitat fina 

 

Aquest taller anava canviant. En una ocasió hi havia envasos, capses de cartró … i els 

infants podien construir lliurement el que volien. Altres vegades hi havia activitats per a 

treballar la motricitat fina. 
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Racó de la casa 

 

Els infants que ho desitjaven poden jugar lliurement i disfressar-se. 
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Racó de dibuix/pintura 

 

Aquest racó anava canviant. En aquesta ocasió una professora havia portat un ram de 

narcisos per a que els infants els dibuixessin. 

 

 

 

 
 

 

 

Al pati a vegades hi havia muntat algun racó de joc simbòlic. En una ocasió hi havia 

una sabateria i els nens i nenes que ho desitjaven lliurement hi jugaven. 
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Biblioteca 

 

Cada divendres els nens i nenes agafen un llibre en préstec i l’havien de  retornar el 

divendres següent. 
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A l’hora del pati el govern anglès proporciona a Foundation Stage fruita i llet a 

l’alumnat. 

 

 
 

 

A l’entrada hi ha exposats una sèrie de llibres que han estat elaborats a partir d’activitats 

realitzades pel conjunt del grup-classe. Al costat hi ha un rètol que anima als pares i 

mares que se’ls mirin per a fer-se una idea de la metodologia que s’utilitza  a parvulari 

per tal d’impartir el currículum establert. 

 

 
 

Curriculum books 

These bookds explain how we learn  The Foundation 

Stage Curriculum and show potos of the chidren at 

work. Please have a look. 
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En alguna ocasió vaig poder observar que els alumnes tenien deures que havien realitzat 

a casa amb l’ajut dels pares i mares. 
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Forest school 

 

 
 

School Project  

Cada dimarts si no sorgeix cap contratemps un autobús recull els alumnes  més grans 

del parvulari i les seves professores i professors i els porta a desenvolupar el Projecte 

del bosc. 

Es tracta d’una idea originalment danesa que opera en base al principi que tots els 

infants de diverses edats es poden beneficiar molt  de les oportunitats d’aprenentatge 

que el bosc ofereix, especialment si aquesta pràctica es realitza de manera regular. El 

comtat d’Oxfordshire va començar a aquest projecte pilot l’any 1999 i malgrat en un 

principi es va aplicar a alumnat de parvulari ara comprèn alumnat de diverses edats i 

s’ha vist que és especialment apropiat per alumnat amb problemes de comportament i 

emocionals. Hi ha unes vint escoles  que porten a terme el projecte i  regularment van a 

disset boscos i sembla que el projecte cada vegada té més escoles que hi estan 

interessades. Els alumnes es beneficien d’experimentar diferents continguts curriculars 

al bosc. L’aplicació del Projecte s’ha vist que entre d’altres beneficis comporta: 

 Motivació i actitud positiva envers l’aprenentatge. 

 Millora de la seguretat en ells mateixos i augment de l’autoestima. 

 Millora del llenguatge, la comunicació i les habilitats socials. 

 Entendre millor tots els conceptes mediambientals. 

 

Una vegada a la setmana,  un màxim de tretze alumnes i tres adults, almenys un d’ells 

qualificat com a especialista (qualified Forest/School Leader) viatgen amb 

microautobús al bosc degudament tancat per a aquest ús. Abans de sortir  es facilita a 

l’alumnat roba adequada en cas que el temps estigui insegur. S’anima a pares, mares i 

familiars a acompanyar-los i en cas que ho desitgin a ajudar. 
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Un dimarts vaig poder observar que havien celebrat el nou any xinès. Em vaig interessar 

per si hi havia algun alumne xinès al parvulari, però em varen dir que no, però que a la 

comunitat  hi  havia persones xineses i un restaurant xinès. 
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Aquell dia els infants van marxar cap a casa amb una postal que felicitava l’any nou 

xinès. 

 

 
       

     

 

Tal i com he assenyalat anteriorment la professora ajudant sovint passava proves 

individualitzades a l’alumnat al racó de matemàtiques i lectoescriptura. Algunes de les 

proves que va passar durant la meva estada eren les següents: 

 

 

 
 

Un per un els infants anaven passant i la professora ajudant. En una ocasió vaig poder 

veure com avaluava si sabien els nombres de l’1 al 10 i en una altra vaig poder observar 

com avaluava si sabien relacionar les peces que ella tenia amb el dibuix i el nom que 

rebia cada figura. 
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Tal i com explico a l’annexe 1 d’aquest treball al llarg de Foundation Stage el 

professorat d’aquest cicle educatiu avalua l’alumnat amb l’anomenat Foundation Stage 

Profile. Aquet document recull l’evolució de l’alumne durant aquest estadi; les diferents 

observacions cobreixen les sis àrees de coneixement:  

 Desenvolupament personal, social i emocional. 

 Àrea de llengua  

 Desenvolupament matemàtic 

 Àrea de coneixement del món  (medi social i natural) 

 Desenvolupament físic 

 Desenvolupament creatiu 

 

 

Tal i com he explicat anteriorment en iniciar i acabar la classe l’activitat que es 

realitzava era carpet time els alumnes s’asseien a la moqueta  al davant de la pissarra 

interactiva. A vegades escoltaven un conte explicat per al mestra o bé un conte de la 

pissarra interactiva i altres vegades cantaven cançons amb material. Un exemple seria la 

cançó tradicional: 

 

                         

 
 

 

A parvulari a nivell de llengua es treballava nursery rhimes, chants, poemes amb 

accions amb un llenguatge molt estructurat. Per exemple per a cantar la cançó: Five 

Current Buns in a Baker Shop, un dels infants era el forner i tenia una safata amb cinc 

panets decorats amb una cirera cada un. La professora prèviament havia donat cinc 
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monedes grans de cartró a cinc escolars diferents i llavors tots junts cantaven la cançó 

fent ús de gestos. 

 

La professora-tutora em va comentar que d’acord amb la seva experiència tot l’alumnat 

de EAL(English as an Additional Language) del grup acostumava a fer una bona 

evolució ja que al parvulari es treballava de manera molt pràctica i visual per això la 

professora de EAL no donava suport a aquest alumnat fins més endavant.  
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4.2. VISITES I EXPLORACIONS ESPORÀDIQUES. Ensenyament de l’anglès a 

l’alumnat nouvingut i/o provinent de grups culturals/lingüístics minoritaris. 

 

 

4.2.1- VISITA  A LA PROFESSORA VIV EDWARDS DE LA UNIVERSITAT DE 

READING. Centre “AIMER” 

 

Quan preparava el meu projecte de recerca vaig llegir un llibre de la professora Viv 

Edwards: The power of Babel que m’aportà molta informació sobre el tema a tractar. 

       

El dia tres de novembre de 2007 vaig visitar la professora Viv Edwards de la Universitat 

de Reading al National Centre of Literacy. Una vegada exposats els objectius de la 

meva llicència d’estudis em va recomanar l’assistència a la catorzena conferència de 

NALDIC (National Association for Language Development in the Currículum). Es 

tracta d’una associació del Regne Unit que té com a objectiu donar suport a tots els/les   

professionals  interessats a millorar el rendiment de l’alumnat bilingüe que no té 

l’anglès com a llengua materna.  

També vaig visitar AIMER (Access to Information on Multicultural Education 

Resources). La professora Viv Edwards em va explicar que en aquell moment estava 

funcionant com a centre de recursos que exposa diferents materials multiculturals i 

antiracistes i dóna informació de com obtenir-los per a que les escoles que ho vulguin 

els puguin adquirir. Aquest cente també publicava anualment the AIMER Yearbook, un 

llibre que oferia un llistat de recursos i un conjunt de materials fotocopiables per a donar 

suport a la dimensió multicultural del currículum nacional. Donat que AIMER és ara 

només un centre de recursos la informació referent a aquesta associació i d’altres que 

treballen en la mateixa línia amb seus i direccions, es pot consultar a : 

 

http://www.lancsngfl.ac.uk/projects/ema/index.htm 

 

La professora Viv Edwards destaca per la seva recerca en el camp del tractament de la 

multiculturalitat i el multilingüisme. De fet, part de la seva recerca s’ha desenvolupat en 

escoles de diverses localitats angleses, entre elles Oxford. En aquest sentit els seus 

treballs precedents han estat per mi d’una gran ajuda tant en la metodologia emprada 

com en l’aportació de recursos pràctics per a explorar el multilingüe del centre/aula com 

a bon recurs d’inclusió i  de cohesió social i alhora destaca la importància d’enfortir els 

lligams família-escola com a element clau per a afavorir la integració de l’alumnat 

nouvigut i/o provinent de grups culturals/ lingüístics minoritaris i enriquir així tota la 

comunitat eductiva. 

La professora Viv Edwards em va facilitar contactes amb Claudette Radway, cap del 

servei per a la millora del rendiment de l’alumnat provinent de minories ètniques de 

Bristol. 
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4.2.2- OBSERVACIÓ A L’ESCOLA D.  Mètode de lectoescriptura utilitzat a 

l’escola D’Òxford. 

 
La professora de EAL de l’escola A d’Òxford em va comentar que seria molt interessant 

per mi observar un mètode de lectoescriptura que s’estava aplicant a l’escola D. Aquest 

mètode havia donat molts bons resultats en alguns alumnes que tenien dificultats en la 

lectoescriptura i també en alumnat de EAL. 

Vaig iniciar la meva observació a la classe de Year 4 i Year 5, em van comentar que 

tenien ambdós cursos junts perquè no hi havia prou alumnat per a fer un grup de cada 

nivell. A l’aula hi havia un pòster que il·lustrava el mètode de lectoescriptura que feien 

servir. Em van explicar que el tenien penjat per tal d’ajudar els/les alumnes que tenien 

dificultats, però també com a suport per a la resta. La mestra-tutora va passar llista i els 

hi va explicar què farien. Era un dia una mica especial perquè a Oxford hi havia caigut 

una bona nevada i moltes escoles no havien pogut obrir per manca de professorat. La 

mestra els va dir que al matí farien matemàtiques i lectura comprensiva i que a la tarda 

farien activitats relacionades amb la neu. Els/les alumnes van acollir aquesta informació 

de bon grat. Tot seguit la mestra de suport es va endur dos alumnes  de year 4 de l’aula. 

Un alumne havia nascut a Espanya però ja feia dos anys que havia arribat a Anglaterra i 

un alumne afrocaribeny nascut a Anglaterra, però amb dificultats lectoescriptores; la 

professora de suport em va comentar que normalment l’alumnat afrocaribeny sempre té 

problemes de pronucia. La professora ajudant em va ensenyar com el mètode que 

utilitzaven era molt progressiu i que pas a pas anaven estudiant els quaranta-quatre sons 

que té la llengua anglesa. Aquestes sessions de suport al grup de Year 4 i Year 5 eren 

session intensives de vint-i-cinc minuts de duració. 

Em va explicar que primerament començaven amb el diagrama de grafemes senzills i 

després passaven el diagrama més complexe, Utilitzaven el mètode Read Write Inc 

d’Oxford University Press. 

Aquests dos alumnes van anar practicant els sons /ur/ i /ir/. El so estava representat en 

dues cartes diferents i a l’altra banda de cada carta hi havia una imatge al.legòrica 

d’aquell so. Tot seguit practicaven els sons en diferents paraules: burn, turn, spurt, 

purse, nurse, hurt..En acabar llegien un conte on hi havia moltes paraules que contenien 

el so que havien estudiat, van treballar la comprensió lectora de la història i tot seguit 

van escriure algunes frases a l’ Activity book. 

Aquella sessió d’observació, després del pati, vaig observar com introduïen el mètode a 

educació infantil. Es tractava d’un grup d’infants de quatre i cinc anys. Aquell dia a 

causa de la neu només hi havia tretze infants, però normalment el grup estava format per 

vint-i-tres alumnes. Després de les vacances de Nadal van començar amb aquest mètode 

de lectoescriptura. Normalment al llarg de la setmana treballaven dos sons. La 

professora em va explicar que des de Nadal havien treballat els sons:/d/ /b/ /u/ /p/ /k/ /c/ 

/t/ /o/ /i/ /n/ /m/ /a/ /g/.  
 Durant aquella sessió la professora va observar el so /b/. Ensenyava als alumnes una 

carta amb el so /b/ i a l’altra banda hi havia un dibuix d’una barca “boat”. Els infants 

anaven practicant el so a mesura que la mestra els anava ensenyant diferents cartes amb 

imatges al.legòriques que el contenien, primer deien el so quatre vegades i finalment 

deien la paraula: 

 

- b,b,b,b bag 

- b,b,b,b boot 

- b,b,b,b bicycle 
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Tot seguit s’entrenaven a dibuixar la lletra a l’aire seguint les instruccions de la mestra, 

com si dibuixessin una bota. Tot seguit la mestra els deia diferents sons i ells els havien 

de lligar formant paraules, alguns grups de sons formaven paraules i d’altres eren grups 

de sons sense significat. 

 

/b/ /i/ /n/    bin 

 

/b/ /a/ /d/  bad 

 

/b/ /e/ /d/  bed 

 

/l/ /o/ /b/  lob(throw) 

 

/p/ /o/ /d /pod 
 
Llavors la professora els va dir que cada un/a fessin un dibuix en un full perquè la 

professora ajudant marxava de l’escola perquè havia trobat una altra feina. En acabar el 

dibuix s’anaren distribuint als diferents racons de joc que hi havia a l’aula i finalment 

mentre esperaven el dinar anaven cantant tots junts diferents cançons que els anava 

indicant la mestra. Aquell dia, a causa de la neu, s’haurien d’esperar una mica més del 

previst. 

El dia 22 de febrer vaig poder observar una altra sessió de reeducació de lectoescriptura. 
Vaig poder observar quatre alumnes de Year 4 i Year 5 atesos en parelles en un espai 

del passadís. Primerament  una alumna de Colòmbia de Year 4 i el mateix alumne 

afrocaribeny  de Year 5 que havia observat la primera sessió. En iniciar la classe la 

professora els compensà amb un botó de xocolata i una engantxina pel fet d’haver fet 

els deures. Tot seguit van practicar els sons: /ur/ /ir/ /er/, llegien les frases que hi havia 

a sota il·lustracions al.legòriques del so que practicaven. Després van llegir el llibre 

:”Haircuts” Set4 Story 9, Story by Gill Munton, Illustrated by Tim Archbold, Oxford. 

Series developed bay Ruth Pliskin. En acabar la lectura en veu alta del llibre anaven 

practicant els sons per a guanyar velocitat lectora. La professora de suport els ajudava a 

trobar parelles de paraules que rimaven: wig hair-big hair, night hair-fright hair, fluffy 

hair-scruffy hair. En acabar van passar a la tasca d’expressió escrita. La professora 

llegia en veu alta dues vegades una de les frases que havien llegit prèviament al llibre i 

llavors l’havien d’escriure al seu workbook: : The witch has long black hair/ I have a 

party hair. La professora els feia notar les diferències de significat entre witch i which 

malgrat tenen la mateixa pronuncia. Tot seguit van haver de trobar les faltes a la frase: 

“whitch sort of hairs do you want?” 

Aquella sessió la mestra no els donà deures perquè la setmana següent  el grup de Year 

4 i Year 5 se n’anaven de colònies a Gales. 
Tot seguit una alumna i un alumne del mateix grup classe va sortir de l’aula per a ser 

atesos per la mestra de suport, ambdós eren alumnes amb dificultats de lectoescriptura i 

van realitzar la sessió de suport de pràctica dels sons /ur/ /ir/ que vaig poder observar el 

dia …….: 

 
Malgrat el gorvern en aconsella utilitzar mètodes de lectoescriptura centrats en treballar 

prèviament a llegir el so de cada grafia, des de associacions com NALDIC que vetllen 

per a l’ensenyament de l’alumnat de EAL es desaconsella centrar-se en l’aprenentatge 

de la lectoescritura únicament en aquest enfoc. 
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4.2.3- ENTREVISTA AMB CLAUDETTE RADWAY, HEAD OF ETHNIC 

MINORITY ACHIEVEMENT SERVICE DE BRISTOL. visita a EMAS Induction 

and Assessment Team, Woodward Community Resource Centre i a l’escola E, 

Whitefield Fishponds Community School. 

 

La professora Viv Edwards de la universitat de Reading em va facilitar aquesta visita. 

Vaig realitzar aquesta visita el dia 19 de març de 2007. 

Primerament vaig anar  al Bristol Educational Centre i li vaig explicar els objectius de la 

meva llicència d’estudis a  Claudette Radway, cap de l’English Minority Achievement 

support de Bristol. Ella va considerar que seria interessant per mi visitar EMAS 

Induction and Assessment Team, Woodward Community Resource Centre i 

l’escola de secundària Whitefield Fishponds Community School. 

La tasca d’aquest equip de treball de Bristol va començar a l’any 1999 i treballa en 

equip amb Bath, nord est de Somerset , nord Somerset i sud de Gloucestershire. 

Està format per professorat especialista que vetlla per a l’èxit acadèmic i la inclusió 

social del l’alumnat i els seus familiars de raça negra i d’altres comunitats bilíngües 

minoritàries. 

Aquest equip de treball facilita material d’inclusió, entre d’altres voldria destacar els 

següents: 

 

-Supplementary Schools’ Directory for 2007-2008 

http://www.bristol-cyps.org.uk/services/emas/contacts.html 

És una guia de les difererents community schools de la zona. L’objectiu d’aquesta guia 

és donar a conèixer a les escoles de primària, secundària, als pares i mares o tutors i 

tutores les diferents community schools que hi ha i expliquen la importància que té 

assistir-hi ja que entre d’altres fets, la recerca ha constatat que : 

 Afavoreixen la motivació, confiança i autoestima de l’alumnat que hi assisteix. 

 Millora el seu comportament i les seves habilitats socials. 

 Poden mantenir i desenvolupar la seva llengua materna. 

 Millora el seu rendiment escolar. 

 Els ajuda a valorar la seva cultura. 

 

-Informació per a les famílies en diferents llengües (anglès, albanès, aràbic, farsi, polac i 

somalí) del funcionament del sistema educatiu anglès. 

http://www.bristol-cyps.org.uk/services/emas/guidance/parents_info.html 

 

-Faciliten informació cultural en relació al que cal tenir en compte a l’hora de menjador 

segons les creències religioses de l’alumnat. 

http://www.bristol-cyps.org.uk/services/emas/guidance/cultural_info.html 

 

-Informació sobre el que comporta el mes de Ramadan per a l’alumnat i altres membres 

de la comunitat. 

http://www.bristol-cyps.org.uk/services/emas/guidance/cultural_info.html 

 

-Informació per a les escoles a l’hora de contractar activitats artístiques i culturals 

curriculars que promouen la diversitat al seu centre. 

http://www.bristol-cyps.org.uk/services/emas/guidance/cultural_providers.html 

 



 112 

-Informació de catàlegs i editorials que produeixen recursos per tal d’atendre la 

diversitat lingüística i cultural (posters, joguines, llibres de lectura multiculturals 

bilíngües). 

http://www.bristol-cyps.org.uk/services/emas/guidance/catalogues.html 

 

-Material d’avaluació i seguiment per al professorat que treballa amb alumnat bilíngüe i 

multilíngüe. 

http://www.bristol-cyps.org.uk/services/emas/guidance/working_with.html 

 

- Guidance for Parents/Carers of Newly Arrived Pupils: fulletó per a les famílies 

d’alumnat nouvingut adaptable a cada escola produït per Catherine Caranmer (Bristol 

EMAS Lead Teacher for Asylum Seeking and Refugee (ASR) pupils en equip amb 

Grenfrome Primary School de Bristol. Conté informació bàsica de funcionament 

d’escola per a les famílies d’alumnes d’incorporació tardana. Resumeix la informació 

més bàsica que alumnes i família han de saber: 

El nom del professor/a tutor/a 

El curs que fa l’alumne/a 

El nom de la classe 

El nom de l’alumne/a que l’ajudarà durant les primeres setmanes. 

Nom del director/a, secretari/a i altre professorat que intervé. 

Horari 

http://www.bristol-cyps.org.uk/services/emas/word/guidance-newlyarrived-pupils.doc 

(Veure annexe 4) 

 

 

Primerament vam visitar EMAS Induction and Assessment Team, Woodward 

Community Resource Centre ,  Claudette Radway em va presentar el seu equip i em 

van explicar la tasca que feien. Es tracta d’un equip de treball multilingüe, que inclou 

professors, instructors, teacher assistants i altres professionals que donen suport a les 

famílies i a les escoles amb alumnat que no parla la llengua anglesa. Per a poder rebre 

aquest suport l’alumne/a ha d’estar matriculat a una escola de Bristol. L’escola que ho 

desitja paga 120 pounds i contracta aquest servei per a l’alumne/-a que s’acaba 

d’inscriure al  centre. Durant dues setmanes passa les proves de nivell a l’alumne amb la 

seva llengua materna i preparen a l’alumne per a la nova escola “giving them a flying 

star”. Aquest equip de treball rep informació per part de l’escola de quines unitats de 

programació estan treballant i així el poden preparar per a que l’alumne/a se senti més 

segur quan comenci l’escola. Passades les dues setmanes que dura el curs,una vegada 

l’alumne ja està al centre que li toca, l’equip fa un seguiment de cada alumne/a donant 

recomanacions pertinents al professorat que l’atén. Aquest suport està dirigit a   alumnat 

de KS1,KS2,KS3 i KS4. 

A la vegada també ofereixen suport per a les famílies d’aquest alumnat. Se’ls explica el 

funcionament del sistema educatiu anglès i es faciliten els lligams família-escola, també 

se’ls ajuda a situar-se a la nova ciutat a on viuran i se’ls informa dels diferents serveis. 
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L’equip presenta una serie de consells  i activitats adients per tal  d’afavorir la 

integració de l’alumnat nouvingut amb el responsable i la data en que es realitzarà 

aquella acció: 

 
Donar la benvinguda a l’alumnat nouvingut 
 
 
Nom de l’alumne:                                   Data d’arribada: 
 
 
 

Activitat Qui ho farà i la data  

Parlar de l’arribada de l’alumne/a amb el grup-classe I 
practicar la pronúncia correcta del seu nom. 

 
 
 

El/la professor/a i els/les alumnes de la classe 
aprenen a dir Hola i Adéu amb la llengua de 
l’alumne/a. 

 
 
 

Penjar a la classe salutacions amb la llengua de 
l’alumne/a. 

 
 
 

Trobar al mapa el país d’origen de l’alumne/a i parlar-
ne amb el grup-classe. 

 
 
 

Assignar un/a ajudant per a l’alumne/a nou/nova I 
parlar de què pot fer per a ajudar-lo/la. 

 
 
 

Identificar altres alumnes de l’escola  que parlin la 
mateixa llengua i demanar-los el seu suport durant 
l’hora del pati i de menjador. 

 

Provehir-se d’un bon diccionari bilíngüe amb imatges.  
 
 

Fer una còpia de l’horari de la classe amb suport 
visual. 

 
 
 

Preparar la classe per l’arribada de l’alumne/a: noms 
als llibres, penjador, el lloc que seurà.  

 
 
 

 

http://www.bristol-cyps.org.uk/services/emas/word/making-new-pupils-welcome.doc 

En parlar amb l’equip de treball em van comentar que els llocs més avançats de Regne 

Unit en el tema de EMAs són, a part de Bristol,  algunes àrees de Londres, Birmingham, 

Cardiff i Edinburg (Edingburgh Education Centre- John Landon). 

 

Al marxar em van  presentar un alumne que acabava d’arribar del Brazil i estava 

realitzant aquest curs d’inducció de dues setmanes. 

 

Em van comentar que diverses escoles de Bristol feien l’activitat d’inclusió i cohesió 

social de Language of the Month.(veure apartat  4.3.1 de la memòria). 
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Tot seguit vam visitar una escola de secundària: Whitefield Fishponds Community 

School. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

El mes de gener de 2005 se li va donar reconeixement com a escola especialista en 

llengües degut a la millora de rendiment del seu alumnat. Aquest fet conjuntament amb 

el canvi d’edifici eren tot bones notícies per a l’escola. L’escola va poder així continuar 

concentrant-se en l’ensenyament de community languages i llengües modernes. 

En aquesta escola vaig poder observar com una professora de EAL (English as an 

Additional Language) estava preparant una alumna de year 9 per als SATs (Standard 

Assessment Tests). La professora em va fer notar les dificultats que tenia per a trobar 

una aula lliure per fer la classe i que les característiques de l’edifici feien que es sentís la 

lliçó de la classe del costat. Em va comentat que l’alumnat de EAL podia utilitzar 

diccionaris bilíngües, traductors electrònics o llistat de paraules bilíngües als exàmens 

de matemàtiques i ciències. En el cas dels exàmens d’anglès només se’ls podia traduir 

informacions generals de l’exàmen que no afectessin a preguntes concretes. També em 

va explicar que l’alumnat de EAL tenen un 25% més de temps si fa menys de dos anys 

que resideixen al Regne Unit (els períodes de vacances s’inclueixen en aquests dos 

anys). 

 

Alguns rètols que ambientaven diferents espais de l’escola.  
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4.2.4- OBSERVACIÓ A L’ESCOLA C  

       

La meva visita a l’escola C  d’Oxford el dia 17/7/2007 

 

Havia visitat aquesta escola el dia 13 de juny per a observar l’ensenyament de llengües 

estrangeres, francès. Quan preparava al visita a l’escola, en consultar la seva pàgina web 

vaig veure que aproximadament el 70% de l’alumnat tenien l’anglès com a segona 

llengua i que alguns alumnes arribaven a l’escola amb gens o només una mica d’anglès. 

En entrar a la secretaria de l’escola ja em cridà l’atenció un mural a on es podien veure 

diferents fotografies d’alumnes de l’escola donant la benvinguda  amb la seva llengua 

materna: alemany, francès, xinès, xhosa (és una de les llengües oficials de Sudàfrica), 

espanyol, lingala (es parla a la República Democràtica del Congo, a la República del 

Congo, a Angola i a la República centroafricana), albanès, portuguès, tamil, danès, 

aràbic, somalí, kiswahili, urdú, bengalí, malayalam (un dels vint-i-dos idiomes oficials 

de l’Índia). 
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L’EMAS team està format per tres professors especialistes, un instructor i tres 

professores ajudants. 

Vaig iniciar la meva observació en una classe a on hi havia alumnes de year 4 i de year 

5 tots junts. Els trenta minuts inicials de classe estaven dedicats a la lectura i una de les  

professores del EMAS (English Minority Achievement Suport) team atenia un grup de 

cinc alumnes, quatre de year 5 i un  de year 4. La resta de l’alumnat llegia en silenci en 

petits grups i cada grup llegia un llibre diferent que en acabar al cap de diverses sessions 

s’intercanviaven els uns amb els altres. La professora tutora anava supervisant els altres 

grups.  El petit grup en que vaig centrar la meva observació estava format per dues 

nenes i tres nens. Les seves llengües maternes eren: francès, somalí, urdú, aràbic, 

african i bengalí; l’alumne que la seva materna és el somalí va arribar nou a l’escola 

ahir, abans vivia a Sheffield. La professora que m’ha atès durant la visita, m’ha 

comentat que a l’escola hi ha molt moviment d’alumnat que arriba i que se’n va. En 

petit grup a dins de l’aula van treballar el capítol: Mr Wolf del llibre Voyage 1 Y3/P4 

Edited by Chris Buckhon and Pie Corbett de l’editorial Oxford English. Primerament a 

partir del dibuix de la primera pàgina la professora els demanava que anessin dient de 

què aniria la història. Alguns alumnes intentaven mirar els dibuixos de les altres pàgines 

però la professora els deia: 

“Don´t spoil it by sneaking about in another page” 

Tot seguit la professora ha començat a llegir la història i després els /les alumnes han 

anat llegint diferents paràgrafs. Mentre l’anaven llegint  la professora feia preguntes de 

comprensió i de vocabulari, els aninava a que diessin  sinònims de diferents paraules i 

expressions. Tot seguit la professora els ha recordat el conte de “Little Red Riding 

Hood” i tots plegats han anat dient les diferències de la història que havien llegit amb 

les del conte original.  
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Tot seguit, després d’aquesta mitja hora de lectura han fet ciències naturals i la 

professora del EMAS team i una professora ajudant han anat al pati a fer un experiment 

sobre el tema de llum i ombra que havien treballat. Fa molt que volien fer aquest 

experiment, però com que plou molt sovint és difícil trobar un moment addient per a 

fer-lo. La professora de l’EMAS team ha fet l’experiment amb dos grups; el primer grup 

era el mateix amb el qual havien fet la lectura de Mr Wolf. Entre tots han escollit un 

alumne/a que, aquest/a es quedava quiet i li resseguien el contorn dels peus amb guix de 

manera que quedessin dibuixats els dos peus. Tot seguit, quan sortia el sol, dos 

companys del grup dibuixaven ràpidament el contorn de la seva ombra. Al davant del 

dibuix dels peus dibuixaven el sol, una fletxa assenyalant a on estava i l’hora de 

l’observació. El primer grup ha tornat a la classe i un grup format per set alumnes ha 

realitzat el mateix experiment. Anirien fent observacions al llarg del dia per a veure a 

quins resultats arribaven. 

A les 10 hores he anat a Foundation Stage. Hi havia tres classes i n’he pogut observar 

una. L’alumnat estava treballant en diferents racons; en uns dels racons hi havia una 

senyora voluntària que jugava amb els alumnes a un joc de taula. La professora molt 

amablement m’ha comentat que em sentís lliure a observar l’aula i els alumnes. A l’aula 

hi havia diferents murals, llibres que tenien en compte la diversitat de l’alumnat: 
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A la classe hi havia biblioteca d’aula amb llibres bilingües en anglès i  diferents 

llengües. També hi havia rètols informatius en diferents llengües adreçats a les famílies. 



 120 

 
 

Alguns  llibres de la classe  trataven la multiculturalitat de la classe 
 
 
 

 
 
 
 
 

Entre el material de l’aula hi havia colors especials per a pinatr els diferents colors de 

pell. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Les professores assistents tenen un total de 30 hores de feina a l’escola i estan repartides 

en quinze com a professores de suport i quinze reforçant l’ensenyament de l’anglès a 

l’alumnat que ho necessita. La professora assistent tenia competència lingüística en 

Bengalí i en Urdú i quan l’alumnat ho necessita els explica el que cal en la seva llengua. 
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Cada setmana dóna suport a un grup diferent de EYU i la professora tutora programa en 

funció d’aquesta ajuda. 

Tradicionalment l’alumnat provenia de famílies que parlaven Bengalí, Urdú i Panjabi, 

però ara hi ha molt alumnat que ve de l’Europa de l’est  i alumnat que parla aràbic. 

Per a poder comunicar-se adequadament amb les famílies si no hi ha cap professor que 

conegui la llengua de l’alumnat hi ha l’opció de tenir un intèrpret. 
 
 
 

 
 

 

Les dificultats més importants les tenen  l’alumat pakistaní i bengalí de segona i tercera 

generació perquè no tenen cap llengua de referència prou forta. D’acord amb la seva 

experiència rètols amb les llegües d’origen de l’alumnat a l’aula són útils si l’alumne és 

literat en aquella llengua. 
 
 

Tot seguit he anat a observar el suport a dins de l’aula d’un grup d’alumnes de year 1. 

Estaven realitazant estimacions  de longitud amb petits cubs que s’encaixaven els uns 

amb els altres. A l’aula només hi havia quinze alumnes, però nomalment són vint. Molt 

alumnat ja ha marxat al seu país d’origen. A la classe hi havia diferents rètols en les 

diverses llengües de l’alumnat. 
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La professora de EMAS ha concentrat la seva atenció en quatre alumnes i s’ha 

concentrat en ajudarlos a desenvolupar el vocabulari matemàtic adequat: 

“estimate, check, how many cubs from here to the top, does it fit?,  put it right to the 

bottom, who was the closest then?, one more is needed, first guess and then 

measuring”. 
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Aquest tipus de rètols m’han comentat que també els posen per a que les famílies vegin 

que des de l’escola s’aprecia la seva llengua i cultura. 

Hi ha una persona contractada per l’escola que amb el suport bilingüe pertinent visita 

les famílies dels nens i nenes que assistiran per primera vegada al centre. Aquesta 

persona té la resposabilitat de vetllar per la inclusió al centre. 

L’alumant de l’escola assisteix a diferent community language schools per a aprendre la 

seva llengua materna; a les tres mesquites que hi ha a Oxford s’ensenya urdú i aràbic; la 

professora em comenta que aquest alumnat està sotmès a una gran pressió perquè en 

acabar l’escola han d’anar a la mesquita. 

La professora tutora de parvulari m’ha ensenyat material de diferents cursos de 

formació que havia fet per a millorar la seva atenció envers l’alumnat bilingüe o 

multilingüe. La professora de l’EMA support team que m’ha atès durant la visita m’ha 

comentat la importància que els professors tutors rebin formació sobre com atendre 

l’alumnat bilíngüe a les seves classes i no ho vegin com a responsabilitat del EMA 

support team. 
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4.3- VISITES A LOCAL EDUCATION AUTHORITIES I CENTRES 

ESPECIALITZATS. Contactes amb LEA (Local Education Authorities) 

innovadores i altres centres especialitzats que utilitzen la llengua i  la cultura 

de l’alumnat com a recurs per aprendre i desenvolupen activitats de  

“language awareness”. 

 

 

4.3.1- THE NEWBURY PARK PRIMARY SCHOOL, ILFORD 

(LONDON). The language of the month activity. 
 

 

Our most recent OFSTED inspection praised us for "Newbury Park is a good 

school where pupils are inspired and motivated to learn." (July 2004) 

http://www.newburypark.redbridge.sch.uk/welcome.htm 

 

 “No child should be expected to cast off the language and culture of the home 

as he crosses the school threshold, nor to live and act as though school and 

home represent two totally separate and different cultures which have to be kept 

firmly apart. The curriculum should reflect many elements of that part of his life, 

which a child lives outside the school” 

    Bullock Report (1975) 

 

 
 

L’escola de primària Newbury Park Primary School és una escola  d’Ilford, al 

nord de Londres, i l’any 2005 va estar guardonada amb els premis European 

Award for Languages 2005 Winner (http://www.cilt.org.uk/eal/) i el London 

Turkish Radio Community Languages prize pel seu projecte Language of the 

Month. 
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El projecte va començar el 15 d’abril de 2002 amb el suport del personal no 

docent, alumnes i pares, i tenia l’objectiu d’utilitzar com a recurs per aprendre la 

llengua materna de l’alumnat. Van començar amb 28 llengües: albanès, àrab, 

bengalí,cantonès, francès, alemany, grec, italià, japonès, mandarí, noruec, polac, 

portugués, panjabi, rus, somalí, espanyol, swahili, tamil, turc, urdú  …. 

Progressivament es va  anar desenvolupant l’activitat amb les diferents llengües 

que hi ha representades a l’escola. El nombre de llengües canvia contínuament, 

però normalment n’hi ha unes 40. 

 

L’escola té 697 alumnes amb un origen ètnic molt variat. Aproximadament el 

75% de l’alumnat no té l’anglès com a llengua materna i parla a casa una llengua 

diferent de la de instrucció escolar. La comunitat més gran està representada per 

alumnes provinents de Sri Lanka i la seva llengua és el tamil. 

 

En pocs anys es va incrementar d’un 30% a un 75% l’alumnat que parlava a casa 

una llengua diferent de la d’instrucció escolar, molts d’ells fill i filles de pares i 

mares refugiats a Regne Unit. En un principi aquest fet va alarmar molt al 

professorat i direcció, perquè era previsible que baixés molt el rendiment 

acadèmic de l’alumnat, però es va pensar en com aquest fet podia enriquir a tota 

la comunitat educativa. 

 En aquest projecte hi participen les 23 classes de l’escola, des del parvulari fins 

a 6è (des dels 4 anys fins als 11).  Els diferents recursos s’adapten a l’edat i al 

grup i els diferents programes s’han elaborat amb alumnat des de 5 anys fins a 

11 anys i amb la col.laboració dels pares i mares d’aquests alumnes. 

 

 



 127 

Els principals objectius del projecte són: 

 

 Desenvolupar l’habilitat de tots els nens i nenes d’estar oberts a 

l’aprenentatge de llengües. 

 Donar a l’alumnat bilíngüe l’oportunitat de demostrar les habilitats 

lingüístiques que aporten a l’escola. 

 Augmentar “l’estatus” de l’alumnat bilingüe. 

 Eixamplar els horitzons de l’alumnat anglès monolingüe. 

 Demostrar respecte envers les altres cultures i llengües, especialment les  

anomenades community languages. 

 Donar als pares i mares bilíngües l’oportunitat de participar activament 

en l’aprenentatge dels seus fills. 

 Ensenyar a l’alumnat que els professors també són alumnes. 

 Compartir els seus recursos amb altres institucions. 

 

Cada llengua té un programa que conté un vídeo-clip en el qual un/-a alumne/a 

de l’escola ensenya paraules bàsiques del seu idioma. Es van escollir paraules i 

frases típiques que necessitem aprendre quan viatgem a un país  a on es parla 

una  llengua diferent de la nostra. També hi ha audioclips produïts pels pares i 

mares. Tots aquests elements els pot utilitzar el professorant amb la pissarra 

interactiva (la majoria de les escoles angleses tenen pissarra interactiva perquè el 

govern fa uns dos anys va fer una inversió molt important amb hardware) o amb 

l’ordinador. 

 

Cada mes una nova llengua és introduïda i cada tutor/a rep per part del 

coordinador del projecte que en aquest cas és  l’English minority suport teacher: 

 

 Un programa d’ordinador que conté un vídeo clip d’un/a nen/a que 

ensenya la seva llengua materna. 

 

 Un fitxer d’audio en el qual els pares i mares pronuncien totes les 

paraules que s’estan aprenent. 

 

 Paquets de recursos que contenen fotografies pel racó de l’aula i de 

l’entrada dedicat a aquesta activitat. Cada professor/a tutor/a té un racó 

de la classe dedicat a aquesta activitat i també hi ha un racó en un lloc 

visible de l’entrada de l’escola que anuncia aquesta activitat.  

 

 Fulletons per als nens, pares i visitants que estan a l’entrada de l’escola i 

informen de quina llengua s’està treballant aquell mes. 

 

 

 El programa d’ordinador s’utilitza per a introduir al grup classe la nova   

llengua. El professor tutor selecciona  del dossier preparat pel 

coordinador del projecte una sèrie d’activitats curtes i divertides per a 

ensenyar  les paraules de la nova llengua que es treballa aquell mes. Les 

classes comencen saludant-se amb aquell idioma i cada setmana es van 

aprenent unes quantes paraules més. Els alumnes i les alumnes de 

l’escola que  parlen la llengua esdevenen els experts durant aquell mes, 
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ajudant als altres alumnes i fins i tot al/la professor/a. Al llarg del mes 

s’ensenyen unes 24 paraules amb aquell idioma.  

 

 

Metodologia a seguir a l’hora de desenvolupar el projecte Language of 

the Month a l’escola: 

  

1.PRIMERA SETMANA 

 

1.1 El professorat rep un dossier amb els diferents recursos 

 

El coordinador de EAL dóna el dossier amb els diferents recursos al 

professorat de l’escola. Aquest material es pot baixar gratuït d’internet a 

l’adreça: 

www.newburypark.redbridge.sch.uk 

Hi ha un full resum  que suggereix deu activitats ràpides per a fer amb el 

nostre alumnat: “Ten Quick Activities for Language of the Month” 

El professorat també rep un dossier amb més de cent idees per a 

promoure el “language awareness” de l’alumnat i així poder ampliar la 

seva feina si ho desitja:”Language of the Month Activities; 100 + ideas 

to promote language awareness”. 

 

 

1.2.Creació del mural de l’aula 

 

Cada professor/a utilitza el seu dossier per a crear el mural de la seva 

aula. Una vegada s’ha creat aquest mural és molt fàcil anar canviant d’un 

idioma a un altre. 

 

1.3.Mural de l’entrada de l’escola 

 

El coordinador de EAL crea el mural de l’entrada de l’escola per a 

informar a tothom de quina llengua s’està treballant aquell mes. 

 

1.4.Les primeres paraules 

 

Les primeres expressions que s’aprenen són “Bon dia” i “Bona tarda”i 

s’utilitzen cada dia en passar llista. 

 

1.5. Pràctica de la pronúncia de les paraules a aprendre 

 

Fent ús de la pissarra interactiva es practiquen les diferents paraules i 

expressions. 

 

1.6.Pràctica de la paraula gràcies 

 

Es practica aquesta paraula durant l’hora de la fruita i la llet a KS1. 
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1.7. Altres activitats per aquesta setmana 

 

En el mapa del món que hi ha al mural que hem elaborat per la classe 

l’alumnat ha de trobar a quins països es parla aquella llengua. 

Es mira a internet fotografies d’aquests països i posem a la porta de la 

classe un rètol de benvinguda en la llengua que estem treballant. 

 

 

2. SEGONA SETMANA 

 

2.1 . Revisar les paraules que hem après la primera setmana 

 

  Bon dia, bona tarda, gràcies, benvinguts i benvingudes. 

 

2.2. Ensenyem les paraules “Hola” i “Adéu” 

 

  Aquestes activitats es troben al dossier produït per Newbury Park 

Primary School: “Language of the Month Activities 100+ ideas to 

promote language awareness”i es pot baixar de la website de 

l’escola: www.newburypark.redbridge.sch.uk 

 

Algunes activitats que es suggereixen són: 

Llegir la paraula “Hola”en la llengua que estem practicant. Practicar-

la conjuntament amb els alumnes i fe’ls-hi saber a quants habitants 

del món podran dir “Hola”. Per exemple si estem practicant la 

llengua àrab: “Podrem dir hola a 256,000,000 parlants del món que 

parlen àrab.” 

Podem practicar els primers “Marhaba”(“Hola”) . Ens girem cap a 

les persones que tenim al voltant i practiquem. També suggereixen 

que ens asseguem en forma de cercle i anem passant la paraula. 

Una altra activitat proposada és que un alumne/a es col·loqui 

d’esquena a la classe i  ha d’esbrinar qui  li ha dit “Hola” (“Marhaba 

David”). Una vegada l’alumne/a ha identificat cinc companys se’l 

premia amb una engatxina. 

Proposen la lectura del llibre “Hello, Goodbye” de David Lloyd i 

Louise Voce i cada vegada que surti la paraula Hola o Adéu dir-les 

traduir-les a la llengua que s’està practicant. És un llibre recomanat 

entre edats compreses entre els 4 i els 8 anys en el qual un ós, dues 

abelles i altres criatures es troben i es diuen “hola” fins que comença 

a ploure i s’han de dir “adéu”. 

 

2.3. Aprendre les paraules “Sí”,” No” i “Molt bé” 

 

Col.loquem les paraules “Sí” i “No”en un lloc visible de la classe i 

amb un ninot de drap anem formulant preguntes als alumnes. Els /les 

alumnes aniran responent “Sí” o “No”amb la llengua que s’està 

practicant aquell mes. Les preguntes serien del tipus: 

Tens 100 anys?, Has pres alguna vegada te amb la reina?, T’agrada 

la xocolata?... 
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3. TERCERA SETMANA 

 

3.1. Revisió 

Es repassen les paraules apreses fins aquell moment durant la 

primera i la segona setmana. 

 

 

3.2. Els nombres de l’1 al 12 

 

Entre les diferents activitats proposades hi hauria: 

Escriure els nombres de l’1 al 12 en un diagrama i llavors escoltar la 

pronúncia i escriure la transliteració  al costat de cada nombre. Això 

ajudarà als alumnes a pronuciar-los bé. 

Poden fer el joc de tirar-se una bossa plena de mongetes. El que té la 

bossa diu un nombre, la passa a un company i el company ha de dir 

el nombre següent.També el joc “Give me five”ajuda a practicar els 

nombres. El professor/a diu per exemple “Give me tres” si la llengua 

que s’està practicant és l’espanyol i els alumnes hauran d’ensenyar 

tres dits. També proposen jocs de memory dient en veu alta els 

nombres... 

 

 

4. QUARTA SETMANA 

 

 

4.1 Revisió. Convidem un/a parlant d’aquella llengua 

 

Revisar totes les paraules apreses fins al moment. Convidar un 

parlant de la llengua que estem practicant a la classe. Pot ser un pare 

o una mare o bé un nen/a de l’escola. 

Per exemple a KS1, year 1 i year 2 ens pot visitar una persona que 

parli aquella llengua. Li podem dir totes les paraules que hem après. 

Tot seguit ens pot explicar la història de per exemple “The Very 

Hungry Caterpillar”. Suggereixen llegir cada pàgina primer amb la 

llengua d’instrucció de l’escola i després en la llengua que estem 

treballant. Llavors el nostre convidat o convidada pot parlar-nos una 

mica sobre ell/a:  D’on és la seva família?, el seu vestit, la seva 

religió ... Tot seguit l’alumnat també pot formular preguntes. 

En acabar practiquem la paraula “Gràcies”. 

 

 

4.2 . Un joc popular: el Bingo 

 

Apuntem a la pissarra de 10 a 20 paraules que vulguem revisar. 

L’alumnat d’escull sis i les apunta en un paper. Tot seguit anem dient 

les paraules en veu alta i l’alumnat va tatxant les paraules.  
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4.3. El joc del Harry Potter 

 

Quan els /les alumnes coneixen diferents paraules és  un altre joc 

adient. Dos alumnes es posen un al davant de l’altre amb varetes 

màgiques (regles). Llavors el professor diu una paraula o expressió 

en la llengua d’instrucció de l’escola, per exemple: Bona tarda. Els 

alumnes fan un encanteri al seu oponent dient la paraula en la llengua 

que s’està treballant. El primer que la diu correctament guanya el 

duel. Llavors el professor/a dóna una engantxina al guanyador i diu 

amb què ha transformat el malefici a l’alumne/a que ha perdut: una 

forquilla ... 

 

Les diferents activitats es poden adaptar en funció de l’edat dels 

nostres alumnes.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant aquest mes a l’escola s’ estava practicant grec. 
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LES MEVES VISITES A NEWBURY PARK PRIMARY SCHOOL 

 

 

Vaig visitar tres vegades aquesta escola: 

 

Primera visita 14 de desembre de 2006. Observació de com desenvolupaven 

el seu projecte Language of the month 

 

Joe Debono, el coordinador del projecte em va explicar molt amablement les 

diferents accions que es portaven a terme a l’escola per a desenvolupar el 

projecte . La llengua del mes que s’estava treballant era el lituà. A l’entrada de 

l’ecola hi havia fulletons que explicaven quina llengua s’estava treballant aquell 

mes. 

 

 
 

Em van explicar com les diferents classes participaven en l’activitat, des del 

parvulari fins a year 6 i em van ensenyar diferents classes totes elles amb un racó 

destinat a desenvolupar aquesta activitat. 

 

Els diferents murals que hi havia a les classes tenien els següents elements: 

El títol del mural que deia: 

 

 

 

a. A sota : benvinguts/benvingudes en anglès i en lituà: 

 

 

 

Welcome 

Sveiki atvykę 

Learn Lithuanian 
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b.Tot seguit bon dia i bona tarda en anglès i en lituà: 

 

   

  

 

  

   

c. Centrat al mural hi havia la foto de l’alumne-professor de lituà amb una breu 

presentació: 

 

 

 
 

 

d.A banda i banda de l’alumne protagonista hi havia com dir sí i no en lituà, els 

nombres de l’1 al 12 i diferents frases útils: 

 

 

  

    

 

 

Good morning 

Labas rytas 

Good afternoon 

Laba diena 

Yes 

Taip 

No 

Ne 
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e. A sota hi havia un mapa assenyalant a on es parla el lituà i a quants parlant 

del món podríem saludar. 
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f.Envoltant aquesta informació hi havia a banda i banda les paraules Molt bé i 

Gràcies. 

 

  

 

   

  

g. El mural estava decorat amb diferents fotografies esportives, culturals de 

Lituània. 

 

En aquesta visita vaig poder observar com participava de l’activitat un grup-

classe de year 1. Em van ensenyar com practicaven la llengua amb el joc del 

Harry Potter. 

 

Els alumnes de year 1 aixecaven les mans per a poder ser els escollits. El 

professor va escollir un parell d’alumnes  i l’alumne protagonista expert en lituà 

decidia qui havia pronunciat millor la paraula o expressió. 

Dos alumnes es van col·locar un al davant de l’altre i llavors el professor-tutor 

va dir una paraula en anglès e.g. Hello. Els alumnes intercanvien un la salutació  

dient la paraula amb la llengua que estan treballant. El primer en dir   la paraula 

correctament era el guanyador i  se’l  va premià amb una engantxina. En acabar 

el duel el professor  deia en què s’havia transformat l’alumne/-a que havia perdut 

(un conill, un plat d’espaguetis ...) Successivament van anar jugant diferents 

parelles que s’oferien voluntàries. L’alumnat es mostrava amb moltes ganes de 

participar. 

 

 

La segona visita a Newbury Park Primary School va ser el 18 de gener de 

2007 

 

 

El 18 de gener vaig tornar a visitar l’escola perquè no tenien el català entre les 

llengües del seu projecte Language of the month seva  i estaven interessats en 

tenir-lo. Em van animar a que un dels meus fills participés al projecte de l’escola 

i que jo participés en la producció dels audiofiles en català i en espanyol. 

 

“At Newbury Park Primary School we believe that it is polite to take an interest 

in each other’s languages” 

 

Em van comentar que durant el mes de maig  practicarien català  i posteriorment 

em van enviar el material utilitzat durant aquell mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Well done 

Puiku 

Thank you 

Ačiū 
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Els murals que hi havia a diferents aules  de l’escola: 

 

 

 
 

 

 

 

              
 

Diferents murals que hi havia a les aules quan aprenien català aquell 

mes. 
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. 

 

El mural que hi havia a l’entrada de l’escola. 
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Quan introduien a la classe la nova llengua que treballaven aquell mes fent us de la 

pisssarra interactiva. 
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Va ser molt interessant participar en la producció dels audiofiles de català i espanyol. 

 

 

La meva tercera visita a l’escola va ser el 15 de juny de 2007 en horari 

extraescolar. 

 

Vaig visitar el Tamil after school club. (Veure apartat de Community Languages 4.4.4-). 

A Newbury Park Primary School hi ha molts alumnes que tenen el tamil com a llengua 

materna. La direcció del centre facilita l’ús de les instal·lacions escolars per tal que s’hi 

puguin impartir aquestes classes. 

 

 

Portant a terme el projecte Language of the month, l’escola ha pogut constatar els 

següents resultats: 

 

 Com l’alumnat es diverteix aprenent una nova llengua. 

 La millora dels listening skills a l’haver de produir i desxifrar els sons d’una 

altra llengua. 

 La millora de la capacitat metalingüística de l’alumnat i la contribució que 

això representa envers l’aprenentatge de la seva pròpia llengua i d’altres 

llengües. 

 Els que saben poc sobre la seva llengua se’ls encoratja a aprendre’n més. 

 Ser experts a la classe compartint les seves habilitats lingüístiques. 

 Millora l’autoestima de l’alumnat bilíngüe; el seu rendiment general millora. 

 Millora de la relació amb els pares, veuren que poden participar i que no 

només es respecta la seva cultura,si no que es fa servir com a recurs per 

aprendre. Produeixen recursos per l’escola i se’ls invita a les classes per a 

promoure el “language awareness” i donar a conèixer la seva cultura. Els 

pares i mares que no tenen l’anglès com a llengua materna veuen que poden 

participar i ajuda a enfortir les relacions amb la comunitat. 

 

 

Aquesta activitat s’està portant a terme a diferents escoles de Redbridge, a altres escoles 

del Regne Unit (Coventry, Bristol, Hounslow ...) i  a escoles d’altres països interessades 

totes elles a utilitzar la diversitat com a recurs per a aprendre. 

 

 

VALORACIÓ DEL TRACTAMENT DEL MULTILINGUISME A NEWBURY 

 

 

- Newbury és el millor exemple que he trobat de com una escola ha sapigut aprofitar la 

riquesa cultural que representa tenir molt alumnat que parlen a casa  una llengua 

diferent del d’instrucció escolar. L’aplicació del seu projecte ha enfortit els lligams 

amb la comunitat educativa i els pares i mares que sovint es perceben com una 

moltèstia per no parlar amb fluïdesa l’anglès, han vist que des de l’escola es valorava la 

seva participació. En la meva primera visita em vaig interessar pel nombre d’escoles 

que estaven fent aquesta activitat i no m’ho van precisar amb exactitud. En les meves 

visites posteriors a Bristol, Hounslow i Coventry; a totes aquestes localitats vaig poder 

saber que també hi havia escoles que també s’aplicava aquest projecte. Així com 
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Newbury Park Primary School ho fa cada curs escolar, hi ha algunes escoles que el fan 

durant un curs escolar, després el tornen a iniciar ... 
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4.3.2- CONTACTES AMB LA LEA DE COVENTRY  i visita a l’escola de 

primària F de Coventry. 

 

El meu interès per a contactar amb aquesta Local Education Authority va surgir a partir 

de la lectura de l’article: 

Nick Jones, Ann Barnes and Marilyn Hunt; Thinking through languages: a multilingual 

approach to primary school languages. 

Coventry LEA and University of Warwick. Language Learning Journal Winter 2005,Nº 

32, 63-67 

 

“Why not  build in stamina for language learning by developing language learning 

strategies across a range of languages?” 

 

L’article explica un estudi pilot portat a terme per la Coventry LEA: “Thinking through 

languages”. El projecte va  durar un any acadèmic (2002-2003) i va incloure sis escoles 

de primària de contextes socioeconòmics diferenciats. El projecte va rebre el suport de 

la Universitat de Warwick, Peugeot PLC i Language Centre Publications. 

Els autors de l’article assenyalen que si bé hi ha moltes adresces d’internet des de les 

quals el professorat podia aconseguir material lingüístic real per als seus alumnes, 

moltes escoles que participaven al projecte tenien molts parlants bilíngües a la 

comunitat i no els calia recorre a internet.  Es constata que la migració global ha 

enriquit el context de la classe ; una investigació portada a terme per la Coventry LEA 

Minority Group Support Service va revelar que hi havia més de 50 llengües maternes 

diferents parlades entre l’alumnat de Coventry.  Assenyalen que molt de l’alumnat que 

acaba d’arribar i  no parla anglès, sovint, tan aviat com entren al món escolar han 

d’abandonar la seva llengua materna en detriment del seu desenvolupament 

cognitiu i  de la seva autoestima. A la vegada també s’està privant l’alumnat 

monolíngüe de la possibilitat d’enriquir-se de la diversitat lingüística que hi ha a l’aula. 

 

“There needs to be a greater recognition of community languages and opportunities for 

children to share their languages with others... we believe that the primary stage is 

where we should begin”(Ashton, 2002). 

 

El model presentat per la LEA de Coventry es basa en despertar la curiositat sobre 

l’aprenentatge de la llengua. A year 3 els alumnes reflexionen sobre  la varietat de 

llengües que existeixen i els seus parlants. Aprenen a identificar dues llengües en la 

seva modalitat parlada i escrita i a identificar paraules d’una conversa. L’alumnat  

analitza semblances i diferències entre llengües, considerant diferents escriptures i 

l’origen de les paraules. L’alumne/a es converteix en un investigador del llenguatge. 

http://www.language-investigator.co.uk/project.htm 

En aquesta website ofereixen diferents recursos al professorat per tal de facilitar  un 

enfoc multilingüe i multicultural a la seva programació diària aprofitant la diversitat de 

l’alumnat com a recurs per aprendre. S’ofereix com a exemple la programació de year 

3: “Integrating the approach”, Key Stage 2 Curriculum Map year 3”.   

Proposen  diferents activitats multiculturals i multilíngües a través de les diferents àrees 

del curriculum i donen recursos per a poder-les dur a terme. 

Aquest seria un buidat de diferents recursos i idees en diferents moments del curs i des 

de diverses àrees: 
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Literacy 

 

-Llegir històries amb altres llengües. 

http://mantralingua.com/ en aquesta website hi ha llibres en 

52 diferents llengües. 

-Cal.ligrames en diferens llengües de l’alumnat de la classe. 

-Fer ús de diccionaris que hi ha a internet i l’alumnat podrà 

escriure el seu nom en 14 llengües diferents. Fins i tot poden 

escriure el seu nom en jeroglífics egipcis. Aquesta website 

ens proporciona diccionaris en diferents llengües: 

http://www.yourdictionary.com/ 

PSHE 

Llegir una història als nostres alumnes que els faci reflexionar 

sobre el que suposa deixar el seu país, deixar els seus 

familiars i amics i arribar a un altre país sense parlar la seva 

llengua. Ens suggereix que escollim una llengua que cap 

alumnes de la classe conegui i  que creem una experiència 

multisensorial. 

 

 

ICT 

 

Crear un llibret de vocalbulari bàsic d’una llengua. 

Crear un llibre de frases en diferents llengües. 

 

Music 

Els animals  produeixen els mateixos sons independentment 

del lloc del món a on estiguin, però cada llengua els expressa 

de manera different. 

http://www.georgetown.edu/faculty/ballc/animals/ 

 

Religious Education 

 

Suggereixen treballar a les assemblies el festival hindú de 

Diwali i investigar les diferents llengües de l’Índia. 

http://www.cs.colostate.edu/~malaiya/scripts.html 

Investigar sobre les diferents maneres de celebrar el Nadal  en 

diferents països del món. 

 

Design Technology 

Descobrir com es diuen diferents menjars en diferents 

llengües. 

http://www.language-investigator.co.uk/travlang.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autumn term 



 143 

 

 

 

 

Literacy 

Des de l’àrea de llengua ens proposen recitar i represenntar 

poemes de diferents cultures. 

 

http://www.mamalisa.com/world/ 

 

Music 

Suggereixen que a la classe multilingüe l’alumnat 

comparteixi cançons, poemes, jocs o que convidem algú 

(familiar d’algun alumne/a ...) que ens faciliti exemples. 

http://www.mamalisa.com/world/ 

També es poden explorar el ritme de les diferents frases en les 

diferents llengües. Convidar un parlant nadiu d’una llengua , 

treballar amb els alumnes la dicció d’un poema i representar-

lo. 

 

History 

Investigar jeroglífics egipcis. 

http://www.discoveringegypt.com/e-name.htm 

 

Art 

 

Explorar l’art egipci: dibuix i pintura. 

http://www.discoveringegypt.com/e-name.htm 

 

 

 

 

 

 

Literacy 

 

Investigar diferents codis de comunicació: Braile, Morse … 

http://youthonline.ca/spykids/ 

ICT 

 

 

Proposen que fent ús d’internet i del mail l’alumnat s’enviïn 

missatges els uns als altres en diferents codis i diferents 

llengües utilitzant la traducció on-line. 

 

Geography 

 

 

Explorar les diferents llengües que es  parlen entre l’alumnat 

de l’aula. 

 

 

Design Technology 

 

 

L’alumnat inventa diàlegs en diferents llengües fent ús de 

titelles que han elaborat ells mateixos. Aquesta website ens 

ajuda a elaborar els diàlegs. 

http://www.language-investigator.co.uk/travlang.htm 

 

 

 

Spring Term 

Summer Term 
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La primera visita a Coventry va ser el dia 22 de maig de 2007 

 

El dia 22 de maig vaig visitar aquesta ’escola  de primària de Coventry. La persona de la 

LEA Coventry amb la que vaig iniciar la  visita havia treballat durant molts anys com a 

professora de EAL, ara treballava per la LEA de Coventry i havia participat en l’estudi 

pilot  portat a terme per la LEA de Coventry: Thinking through languages. Em va 

comentar que al llarg dels anys  a la LEA a on treballa han anat desenvolumpant molt 

material i recursos per a alumnat de EAL Mentre esperàvem la persona que estaria amb 

mi la resta de la meva  visita, a la recepció hi havia una senyora i tres nens que només 

parlaven rus; van intentar localitzar un intèrpret però no va ser posible. A l’entrada de 

l’escola hi havia un llibret : Directory of Supplementary Education in Coventry. Ofereia 

un llistat de les diferents supplentary schools de Coventry per a que l’alumnat pogués 

mantenir la seva llengua d’origen. 

Llavors dos alumnes de year 6 em van portar a fer un tour per tota l’escola. Mai no 

oblidaré amb la il·lusió que em van ensenyar totes les dependències del centre, molt 

amablement em contestaven totes les preguntes que els hi feia i es notava que estaven 

molt orgullosos de la seva escola. Em van explicar que a l’escola hi havia tres classes 

d’alumnes de  Year 1 i Year 2 junts, tres de  Year 3 i Year 4 i tres de Year 5 i Year 6 

junts.  

“En aquesta sala fem gimnàs, també és el menjador i cada divendres ens reunim aquí 

tota l’escola i un curs és l’encarregat de fer una cançó, una representació …” 

 

Quan em protaven cap a la nursery  vam passar pel pati, tota l’escola estava ajardinada i 

estava dotada de bons recursos per atendre l’alumnat a l’hora del pati. Em van explicar 

que hi havia un roure que no es podia tallar i que formava part de la història de l’escola: 
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Els diferents rètols tenien en consideració les diferents característiques racials de 

l’alumnat: 

 

 

 

 

 Em van explicar que el jardiner també anava a les assemblies i explicava si els nens i 

nenes tenien prou cura del jardí. 

 

En acabar el recorregut per les diferents dependències de  l’escola,  la persona que 

estaria amb mi la resta del dia m’estava esperant.  Éra advisory teacher i treballava a la 

LEA de Coventry, la seva tasca era donar suport al professorat de EAL. Em va explicar 

que algunes escoles tenen inclusión managers, altres teacher assistants per afavorir la 

inclusió. Em va comentar que les teacher assistants dedicaven deu hores  a donar suport 

al centre i deu hores especialitzade com a  profesores de EAL. M’ha comentat que per 

cada alumne/a que arriba sense la llengua d’instrucció, sense anglès, l’escola reb uns 

400 pounds (The newarrival grant), però el fet que s’inverteixin aquests dines en 

recursos per als alumnes de  EAl o no depèn de les prioritats del director o directora. 

 En visitar les aules de nursery (3-4 anys d’edat) en un mural s’aprecia que l’alumnat és 

del Camerun, Polònia, Congo, Burundi, Sud Àfrica , Gran Bretanya …..Em comenten 

que  l’alumnat de l’escola solia ser sobretot d’origen africà, però ara és d’origen africà 

però també fills i filles d’immigrants econòmics d’Europa. M’expliquen que a Coventry 

hi ha una comunitat polaca, irlandesa i asiàtica àmplia. Quan comento al professorat de 
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parvulari que mai no oblidaré amb la il.lusió que els dos alumnes de year 6 m’han 

ensenyat la seva escola, m’expliquen que gran part dels alumnes provenen d’una zona 

deprimida de Coventry i viuen als  blocs de pisos que envolten l’escola : 

 

 
 

En passar per les diferents aules em van anar presentant el profesor/a tutor/a i els 

diferents teacher assistants. A la nursery em van presentar un professor ajudant que 

tenia competència en moltes llengües; va comentar que una de les llengües que feia 

servir més era el francès perquè molt alumnat de la nursery era d’origen africà i 

parlaven francès. A l’aula hi havia un poster que donava suport a aquesta llengua. 
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En una altre escola de la localitat aquest professor assistent fa un after-school club en 

francès i també un taller a l’hora de menjador. 

Una altra professora ajudant que van presenten és una exalumna de l’escola, parla 

bengalí i està estudiant indi. Prèviament he pogut observar com amb material (un guà 

amb els cinc micos)  practicava amb els alumnes de la nursery la cançó: “Five little 

monkeys”. 

 

Tot seguit vaig visitar una classe de  Year 1 i Year 2. En anteriors sessions havien 

treballat la història Snowy de Berlie Doherty i Keith Coger: 

 

 
 



 149 

 

 
La mestra havia escanejat una de les pàgines del llibre i la té a la pissarra interactiva de 

la classe per a que la vegin els alumnes: 

 

 

 
 

Els alumnes estan distribuïts en parelles i han de dibuixar la barca i al darrere explicar 

com és. Aquest exercici facilitarà que al final de la setmana puguin escriure la seva 

història: 
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Després tot l’alumnat s’ha assegut a la moqueta i han anat comentant  si les paraules que 

havien suggerit i apuntat en parelles a darrera del full eren adjectius o no. 

 

A la classe hi havi diferents murals que ajudaven a l’alumnat i a les taules dels alumnes 

hi havia els principals objectius de curs de llengua i matemàtiques: 

 



 151 
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Tant en aquesta aula com en altres aules de l’escola vaig poder observar diferents rètols, 

posters … mostrant respecte per la diversitat lingüística i cultural de l’alumnat: 
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A continuació vaig observar una classe de vint-i-tres alumnes de Year 5 i Year 6, 

estaven treballant els decimals i les fraccions; alhora anaven sortint en petits grups per a 

fer la tria de personatges per a una obra de teatre. L’alumnat rebien les explicacions del 

professor tots junts i a continuació estaven distribuïts en tres grups diferents d’acord 

amb les seves habilitats. Va ser interessant veure com dos alumnes polacs discutien un 

problema en polac. La professora que em va atendre durant tota la visita em va explicar 

que cap a l’any 1998 es va introduir al currículum nacional la “Literacy hour” per tal de 

millorar l’aprenentatge de la llengua; principalment les habilitats lectores i d’escriptura; 

però ella pensa que s’ha de donar igual pes a parlar i a escoltar i és vital per a tot aquell 

alumnat que està aprenent a través d’una altra llengua diferent de la que parla a casa. La 

metodologia que això comporta beneficia a l’alumant bilíngüe i al monolingüe. 

En aquests moments a l’escola un dels projectes que s’estant portant a terme és: 

“Talking partners” .És un projecte que té l’objectiu de pautar i estimular 

l’ensenyament-aprenentatge del la llengua anglesa en l’alumnat que no té com a llengua 

materna l’anglès i altre alumnat que considerin objecte d’aquest suport: alumnes amb 

baixa autoestima…. Per a dur a terme el projecte l’escola disposa de 13 professors i 

professores ajudants bilingües o multilingües que treuen l’alumnat de l’aula tres 

vegades a la setmana, les sessions tenen una durada de vint minuts. Alhora aquest 

professorat  ajuda a mantenir el vincle escola-família, també fan suport de lectura… El 

projecte “Talking partners” té una duració 10 setmanes al llarg del curs. La persona del 

departament d’educació de Coventry que em va atendre durant la visita, va a l’escola 

dos dies a la setmana per a supervisar-lo. En finalitzar les deu setmanes que dura el 

projecte es constata que al majoria d’alumnes milloren l’habilitat d’escolta atenta, de 

respecte de torns de paraula, prenen la inciciativa a formular preguntes i milloren el seu 

marc lingüístic. 

Al final de la meva visita vaig poder observar una sessió de “Talking partners.”. Durant 

20 minuts una professora ajudant va anar pautant diferents jocs d’expressió oral amb 

material a dues nenes i un nen de year 3 .. Aquest projecte s’està portant a terme a 

diferents escoles i  té com a objectiu millorar el rendiment acadèmic de l’alumnat amb 

EAL i consisteix en proporcionar reforç quan es treballa la llengua a nivell oral. Cada 

activitat preveu una serie d’estructures lingüístiques a treballar i reforçar i vocabulari 

concret. L’alumnat sovint ha de donar instruccions al company/a, seguir instruccions , 

descriure a on estan objectes, animals… 

En acabar la visita la LEA de Coventry em van facilitar molt amablement les següents  

publicacions en les quals tenia un interès especial: 

 

Investigating Languages 

Level 1 

Coventry City Council Education Service 

Services for Schools, 2005 

“A complete set of lesson plans for teachers preparing pupils for Level 1 (year 3)” 

 

Investigating Languages 

Level 2 

Coventry City Council Education Service 

Services for Schools, 2005 

“A complete set of lesson plans for teachers preparing pupils for Level 2 (year 4)” 

 

La meva segona visita a la localitat de Coventry està explicat a l’apartat 4.4.6 de 

Community languages.   
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4.3.3- VISITA A HOUNSLOW LANGUAGE CENTRE, 

HOUNSLOW(LONDON). 

 

 

Al llarg de la meva llicència d’estudis vaig visitar Houslow en quatre ocasions: 

 

1ª visita- Houslow Language Service (3/5/07) 

Trobada amb una de les responsables del Servei i exploració de diferents materials que 

han elaborat. 

 

2ª visita- Visita a l’escola de primària Crandford Infant. (16/5/07) 

 

3ª visita- Visita a l’escola Berkeley Primary  (12/6/07) 

 

4ª visita- Hounslow Language Service em va facilitar l’assistència al curs  “Raising 

Attaintments of Refugee Pupils”. (8/6/07) (Veure apartat 4.6) 

 

 

 

El 3 de maig de 2007 vaig visitar Hounslow Education Centre a  Londres 

http://www.hvec.org.uk/hls/hlsindex.htm. Rehana Ahmed, cap del servei, va escoltar 

molt atentament els objectius de la meva llicència d’estudis i em va explicar com va 

néixer Hounslow Language Centre. Hounslow està situat a l’oest de Londres, tocant a 

l’aeroport de Heathrow. 

La població escolar d’aquest districte prové de races i cultures molt diverses. Més del 

48% de l’alumnat no tenen l’anglès com a llengua materna., al districte de Hounslow 

s’hi parlen més de 100 llengües diferents. 

www.teachinhounslow.org.uk 

 

Fa uns trenta anys Roz Carter, cap del servei fins l’hivern passat en que es va jubilar, va 

veure la necessitat de crear aquest centre. Trenta anys d’experiència docent  li van fer 

veure la necessitat de crear un servei per a donar suport a l’alumnat bilingüe. Primer va 

començar per involucrar les famílies d’aquest alumnat, i alguns familiars de l’alumnat 

que tractava van esdevenir language assistants: oferien suport bilingüe a les aules; eren 

els que millor podien fer-ho; coneixien el nen/a, la seva cultura … 

El 50% de les despeses del servei les cobreix el departament d’educació i l’atra meitat 

l’escola que contracta els seus serveis. Les escoles reben pressupost per a contractar 

aquest suport, però hi ha quatre escoles de Hounslow que  no ho fan. 

 HLS proporciona professorat de EAL (English as an Additional Language) especialista 

per a escoles de primària i de secundària ; dóna suport a 14 escoles  de secundària amb 

39 especialistes de EAL  i a 51 escoles de primària amb 54 EAL, deu mestres ajudants 

bilingües pels primers anys d’aprenentatge i tres professors/profesores de llengua 

materna que ensenyen la llengua materna en horari escolar. Aproximadament la meitat 

del seu personal és multilingüe. En aquests moments només hi ha tres mestres que 

ensenyin la llengua materna de l’alumnat  en horari escolar, però n’hi havia hagut deu. 

A la zona de Hounslow, segons dades de l’any 2005, les principals llengües que es 

parlen a part de l’anglès (51%) són: farsi (1%), gujurati (3%), hindi (2%), panjabi 

(11%), polac(1%), portuguès(1%), somalí (3%), espanyol (1%),  tagalog o filipí (1%), 

urdú (7%), aràbic (2%), bengalí (1%), altres (9%) i sense classificar (6%). Em van 
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comentar que a diferents escoles de la zona s’estava portant a terme l’activitat Language 

of the month (Veure apartat 4.3.1). 

 

 

 

HLS té com a objectius generals: 

 

 Treballar en coordinació amb l’escola per a que l’alumne/a  bilingüe pugui 

desenvolupar l’anglès i accedir més fàcilment al currículum. 

 Vetllar per a que l’alumnat pugui mantenir i desenvolupar les habilitats 

lingüístiques en la seva llengua materna. 

 Millorar el rendiment de l’alumnat de minories ètniques de EAL. 

 Vetllar per al inclusió i  prevenir i lluitar contra  el racisme  (The Race Relation 

Act 2000 http://www.opsi.gov.uk/ACTS/acts2000/20000034.htm)  i les 

recomanacions de  Lawrence Inquiry. (Annexe 6). 

 Oferir cursos de formació de professorat per tal de millorar la competència dels 

docents a l’hora d’atendre tot aquest alumnat. 

 

 

Les escoles contracten els serveis de HLS: 

 

- quan arriba un alumne/a d’incorporació tardana de EAL. 

- quan hi ha necessitats educatives especials i és un alumne/a de EAL. 

- quan cal realitzar l’avaluació amb la llengua materna de l’alumnat. 

- a les reunions de pares i mares per tal que puguin accedir a tota la informació 

necessària sobre l’escolaritat del seu fill/-a. 

 

En aquests moments (juliol 2007)s’ofereix aquest servei en les següents llengües : 

albanès , 

àrabic, balutxi , búlgar ,cantonès , crioll , croat , txec , dari , holandès , Farsi French, 

alemany, indi , Hokkien,  italià , japonès , kurd , Kutchi, mandarí, Mirpuri, panjabi, 

persa, polac, portuguès , paixtu , romanès , romaní, rus, serbo-croat, eslovac, somalí, 

espanyol, Sylheti, tagàlog , tamil , turc , urdú i vietnamita.. 

Rehana Amhed em va comentar que si arribava un/a alumne/a i no tenien suport 

bilíngüe en aquella llengua en concret  els diferents professionals del seu equip també 

tenien recursos i metodologia per a facilitar el seu aprenentatge. L’alumnat bilingüe es 

beneficia d’un marc d’aprenentatge amb molt de suport visual. 

L’alumne/-a rep el suport de l’especialista de HLS a dins del seu grup classe o bé en 

petit grup segons el que s’està treballant en aquells moment a l’aula i depenent també de 

l’estadi d’aprenentatge de llengua en que es trobi. 

 HLS disposa d’un centre de recursos on el professorat pot treure diferents materials en 

préstec. 
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EXPLORACIÓ DE DIFERENTS MATERIALS PRODUÏTS PER HLS PER TAL 

D’AFAVORIR L’ENSENYAMENT APRENENTATGE DE L’ALUMNAT 

BILÍNGÜE. 

 

Em vaig concentrar en alguns dels  materials produïts per HLS que em van semblar més 

significatius per tal de donar suport a l’alumnat de primària. 

 

Our Partnership with your School 

 

Aquest fulletó informatiu està dirigit a les escoles i explica de quins serveis poden 

gaudir els centres que contracten els seus serveis. HLS  treballa en coordinació amb el 

professorat per tal d’assolir els següents objectius: 

 

- Millorar el rendiment de l’alumnat que no té l’anglès com a llengua 

materna treballant  conjuntament amb el professorat que atén aquells 

infants. 

 

- Proporcionar la docència adequada de EAL (English as an Additional 

Language) per a tot aquell alumnat nouvingut/refugiat que es troba en els 

primers estadis d’aprenentatge de la llengua anglesa. Proporcionar-los-hi 

el suport adequat per tal que puguin accedir al Curriculum Nacional. 

 

 

- Proporcionar la docència adequada de EAL (English as an Additional 

Language) per a tot aquell alumnat que es troba en estadis més avançats 

d’aprenentatge de la llengua anglesa però que tenen un rendiment baix. 

Treballar conjuntament amb el professorat per tal que puguin 

desenvolupar al màxim les seves capacitats. 

 

- Proporcionar suport especialitzat de cara a preparar  els exàmens 

prescriptius del Currículum Nacional: SATs (Standard Achievement 

Tests), GCSE’s (General Certificates of Secundary Education) ... 

 

 

- Oferir la seva expertesa en la temàtica per tal que l’escola pugui 

desenvolupar lligams efectius de col·laboració amb les famílies i la 

comunitat. 

 

- Promoure en el sí del centre i la comunitat una visió positiva de la 

diversitat lingüística i del multilingüisme. 
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Language and Culture Background Information Leaflets- Arabic 

 

Aquest fulletó de HLS el poden adquirir les escoles per tal de tenir la informació més 

rellevant que cal  per a conèixer a grans trets el bagatge de l’alumnat nouvingut i/o 

grups culturals/lingüístics minoritaris que atén l’escola.  Es pot adquirir  sobre alumnat 

dels països àrabs, de la Xina, d’Afganistan, de Somàlia, del Kurdistan, de Vietnam i 

d’Etiòpia & Eritrea. 

Aquest fulletó en concret conté un mapa dels països àrabs i informació resumida sobre 

la llengua àrab parlada, escrita i la seva pronuncia.  

 

 
 

 
 Language and Culture Backgrounds Information Leaflets. 4. Arabic. HLS 

 

 

 
 

Language and Culture Backgrounds Information Leaflets. 4. Arabic. HLS 
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Guidelines for Teaching Bilingual Pupils: nº1 Speaking and Listening, nº2 Reading, 

nº3 Writing. 

Es tracta de tres fulletons que les escoles poden adquirir per tal de tenir resumida la 

informació més bàsica d’acord amb la recerca sobre el tema a l’hora de treballar per al 

desenvolupament la competència lingüística  de l’alumnat nouvingut i/o provinent de  

grups culturals/lingüístics minoritaris. La informació que conté és molt pràctica, però 

suggereix lectures per aprofundir en el tema. 

 

 

Support for EAL Pupils in Literacy Hour 

 

Des de setembre de 1998 totes les escoles de primària d’Anglaterra han d’ensenyar 

diàriament l’anomenada “Literacy Hour”per tal de millorar la lectoescriptura de 

l’alumnat. Es tracta de sessions que han de tenir uns objectius molt clars  i ha d’estar 

molt estructurades i al llarg de la classe es treballa individualment i en grup. Aquest 

dossier de HLS insisteix en que: 

 

- Hi ha d’haver una bona coordinació entre el/la professor/a de EAL i el 

professor/a tutor/a i aquestes sessions s’han de preparar conjuntament 

deixant clar quin és el rol de cada professional. 

 

- Els grups de treball han d’estar pensats per afavorir que l’alumnat de 

EAL estigui agrupat amb alumnes que siguin bons models lingüístics. 

 

- A la sessió plenària que hi ha al final d’aquestes classes s’ha 

d’organitzar de manera que aquest alumnat també pugui contribuir. 

 

- El professorat ha de modelar apropiadament la llengua pensant en 

aquests alumnes. 

 

 

- Relacionar la Literacy Hour amb altres àrees curriculars. 

 

- Tenir uns objectius clars que identifiquin les necessitats d’aquest 

alumnat. 

 

 

 

 

Cultural and Language Backgrounds of some EAL and Refugee pupils. 

 

Aquest dossier té la funció d’aportar informació sobre el bagatge de l’alumnat que 

arriba. Presenta informació sobre les llengües, els festivals, la cultura i la religió de 

l’alumnat nouvingut i/o grups culturals/lingüístics minoritaris. 

Per altra banda assenyala la importància de recollir el màxim d’informació possible 

sobre aquests infants: saber si han rebut una educació formal al seu país, veure si han 

estat alfabetitzats en la seva llengua, esbrinar si han patit experiències traumàtiques 

abans d’arribar al país d’acollida. Tota aquesta informació serà clau de cara a elaborar 

un bon programa de suport per a l’alumne/a i tot el personal rellevant que atén aquell 
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alumne/a n’ha d’estar al corrent (la seva llengua materna, l’edat, la seva religió, 

necessitats dietètiques, pronuncia correcta del seu nom, escolarització prèvia ...). 

 

Cultural and Language Backgrounds of some EAL and Refugee pupils(Continuació) 

 

En aquest dossier també s’assenyala la importància que l’escola aculli la diversitat 

lingüística de l’alumnat i les seves famílies i proposa diferents activitats per fer-ho: 

 

- Exposar i utilitzar llibres bilingües; assegurar-se que l’alumnat té oportunitats de 

sentir diferents llengües fent ús de gravacions i proposar a pares i mares que 

col·laborin a l’escola. 

 

- Aprendre algunes paraules de la llengua materna del nostre alumnat i fer-ne ús en 

algunes activitats. 

 

 

- Confeccionar els rètols dels murals en les llengües del nostres infants amb la 

corresponent transliteració. 

 

- Assegurar-nos que  a les assemblies i a les celebracions s’inclouen les llengües 

del nostre alumnat. 

 

 

- Preveure espais en les que els nostres infants es sentin segurs parlant la seva 

llengua materna. 

 

- Animar a pares, mares i familiars a fer activitats per tal de mantenir la seva 

llengua (jocs, explicar contes ...). 

 

 

- Fer ús de cançons i de rimes multilingües. 

 

- Fomentar el language awareness. Proporcionar des dels inicis de l’escolaritat  

una experiència multicultural i multilingüe als nostre alumnat. Cal que els nostres 

infants s’adonin que la seva llengua i la seva cultura són valorares i reconegudes 

per nosaltres. 

 

 

- Convé que tota la comunitat educativa treballi conjuntament per tal de combatre 

els prejudicis i la ignorància. 

 

També aquest material aporta diferents activitats que podem fer per tal de donar 

suport a la llengua materna del nostre alumnat, algunes de les activitats 

explicades són: 

 

- Transmetre als pares i mares que han de vetllar pel desenvolupament de la 

llengua materna del seu fill/a ja que d’aquesta manera s’està afavorint també un 

millor aprenentatge de la llengua anglesa.   
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- Convidar a pares, mares, avis o àvies a llegir o explicar contes, cantar cançons, 

recitar poemes en la llengua materna dels nostres infants,  les quals es poden 

reexplicar en anglès per a tots els/les nostres alumnes. 

 

- Animar que el nostre alumnat comparteixi la seva llengua amb la resta de 

companys i companyes: salutacions, una cançó, colors, nombres ... 

 

-  

 Value of reading stories to your own child  

 

Aquest fulletó dóna un seguit d’idees als pares de cara a compartir l’explicació de 

contes i històries amb els seus fills i filles i el produeixen en diferents llengües (àrab, 

bengalí, xinès, anglès, persa, francès, gujarati, indi, panjabi, portuguès, serbocroat, 

somali, espanyol, tagàlog, urdú i vietnamita). Hi ha un apartat que explica als pares i 

mares que no s’oblidin de llegir-los històries amb la seva llengua perquè els seus 

fills/filles aprendran millor l’anglès si la seva llengua materna es manté i s’aprofundeix, 

suggereix que els diferents familiars llegeixin contes als nens i nenes. També assenyala 

que quan els pares i mares es dirigeixen al  seus fills/filles en la seva llengua materna els 

seus fills/filles haurien de respondre en aquesta mateixa llengua; d’aquesta manera al 

nen/a  li serà més fàcil comunicar-se amb els avis i altres membres de la família; aquesta 

pràctica farà que es vegin  enfortides les relacions entre generacions. 

 

Access and Inclusion, Beginners in Primary Schools 

 

El districte de Hounslow ha vist un increment significatiu en els darrers anys en el 

nombre d’alumnat nouvingut d’edats compreses entre parvulari i  KS4 (alumnat de 14 a 

16 anys). 

Malgrat aquest alumnat en els primers estadis de l’aprenentatge de l’anglès rep suport 

intensiu de llengua, la majoria del temps se’l passen a la classe amb el seu tutor/a i els 

seus companys i companyes. En aquesta publicació HLS aporta  estratègies i activitats 

pràctiques per tal que l’alumnat nouvingut s’adapti i pugui accedir al currículum. 

 

Una activitat molt interessant que proposen per a  treballar l’empatia amb el grup-classe 

és la següent:  “Just imagine yourself in the same situation”.   
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Access and Inclusion. Beginners in 

English Schools. HLS. p 2. 

 

 

 

També assenyala la importància que el professorat animi a tots els infants a mantenir la 

seva llengua materna i que això es faci palès mitjançant diferents activitats curriculars: 

 

- Passar llista en les diferents llengües de l’alumnat. 

- Exhibir pòsters i rètols en les diferents llengües de l’alumnat. 

- Animar a l’alumnat a que escriguin en la seva llengua. 

- Traduir les cartes informatives dirigides als pares i mares en  les diferents llengües 

de l’escola. 

 

Recorda al professorat alguns punts claus sobre la seva tasca: 
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- Tot el professorat és professor/a de llengua i ha d’estar preparat per tal d’atendre les 

necessitats de tots els infants. 

- Cal deixar a l’alumnat el temps suficient per tal d’adaptar-se a la seva nova situació. 

- L’alumne/-a només aprendrà la llengua si se li parla i se l’escolta. 

- Tenir present que el/la professor/a i els companys i companyes de classe pot ser que 

siguin l’únic model de llengua anglesa que té l’alumne/a. 

- Crear situacions adequades de comunicació. L’alumne/a ja sap conversar, però en 

una altra llengua. 

- Fer ús del reforç positiu i no oblidar-se de somriure. 

- Reunir tota la informació que ens sigui possible sobre aquell infant. (les seves 

circumstàncies personals, les seves experiències prèvies ...) de cara a preveure els 

recursos adients i les activitats d’ensenyament-aprenentatge adequades. 

 

 

Serà molt important pronunciar correctament els noms dels nostres infants i dedicar-los-

hi algunes estones a nivell individual. Tenir la seva safata i el penjador amb el seu nom 

el més aviat possible, malgrat ens arribin a mig curs, i proporcionar-los-hi un diccionari 

amb il·lustracions sobre el vocabulari més bàsic “Picture Dictionary” HLS. També serà 

de cabdal importància asseure l’alumne/a amb un grup de companys/es i que hi hagi un 

alumne/a ajudant que col·labori a orientar l’alumne/a. 

Ens explica que cal tenir a l’aula revistes o llibres vells per a poder fer activitats en les 

que classifiquin les imatges en diferents categories. 

Caldrà revisar les necessitats alimentàries d’acord amb la cultura de cada infant.  

Haurem de procurar tenir llibres amb la llengua d’aquests infants i com a mestres cal fer 

l’esforç d’aprendre algunes paraules en la seva llengua. També haurem d’ambientar 

l’aula i l’escola amb pòsters, llibres, objectes etc, que evoquin la seva cultura. Els pares, 

mares i familiars de l’alumne/a ens poden proveir de gravacions de contes, rimes, 

cançons ... amb la seva llengua. 

 

 

 
 

Rehana Amed em comentà que havien elaborat activitats molt interesssants que anaven 

més enllà de reforçar  la llengua i treballaven la multiculturalitat.. Em va posar com a 

exemple  activitats que van preparar a partir de l’explicació del conte: “Lime’s Red Hot 

Chilli”. 

Aquest dossier també assenyala la importància d’elaborar rètols bilíngües per a la 

classe; els proporciona HLS, però també podem demanar ajuda a  a pares, mares o 

alumnat més gran.  
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La publicació fa esment que a la nostra aula no hi pot faltar un globus terraqui que ens 

permeti situar el país d’origen d’aquest alumne/a i/o dels seus familiars. 

En organitzar l’aula caldrà que aparellem l’infant amb alumnes que siguin un bon model 

de llengua, un/a alumne/a prou expressiu, competent en les diferents tasques escolars, 

amable i servicial. Mentre l’anglès es va desenvolupant, també ens recorda que és adient 

que l’alumne/a  pugui parlar la seva llengua amb altres companys i companyes. Procurar 

treballar en grups o en parelles. 

L’alumnat refugiat ens arribarà amb diferents nivells d’alfabetització, però també haurà 

estat exposat a guerra, a conflicte, a la pèrdua de familiars i de casa seva. Tot aquest 

alumnat necessitarà més temps per adaptar-se a les noves circumstàncies. Caldrà 

considerar quina ajuda necessiten: suport de professorat bilingüe, professorat de EAL, 

professorat de necessitats educatives especials ... El centre ha de tenir ben definides les 

directrius a seguir en la integració d’alumnat refugiat. Caldrà esbrinar quin és el el 

bagatge educacional de l’infant, esbrinar el seu nivell de llengua anglesa, saber si 

assisteix a una community language school i saber en les condicions que viu. 

L’alumnat que els arriba amb una competència lingüística molt baixa o sense anglès es 

recomana que se’ls ensenyi la llengua que els ajudarà a funcionar de manera efectiva a 

la classe i al pati com a primera prioritat: 

 

o Llenguatge de supervivència: si us plau, gràcies, sí, no, hola, lavabo, 

o Jo mateix: detalls personals, família, sentiments, necessitats, casa, roba, menjar i 

parts del cos. 

o Escola: llenguatge de la classe, orientacions bàsiques de les diferents 

dependències de l’escola i del personal. 

o Llenguatge parlat: possessius (“és meu”), locatius ( “a sobre, a sota, a dins, al 

costat de). 

o Preguntes. 

o Instruccions 

o Accions. 

o Preferències. 

o Descripció. 

o Matemàtiques: nombres ordinals, cardinals, formes, l’hora, tamany, dies, mesos, 

estacions i el temps que fa. 

o Altres tòpics: animals, transport i ocupació. 

 

Recomana com a bon recurs didàctic que l’alumne/a faci amb ajuda un llibre sobre ell 

mateix. Confeccionar llibres bilingües que l’alumne/a pot llegir al professorat, als pares, 

germans ...és una bona activitat d’aprenentatge . Podem elaborar llibres grans, llibres 

amb formes divertides, llibres petits amb un banc de vocabulari al final, llibres en zig-

zag, llibres bilingües, llibres-àlbum en connexió amb tòpics que es treballen a l’aula; en 

petits grups poden elaborar llibres del tipus: El nostre gran llibre dels aliments, Vine i 

mira el nostre llibre sobre roba ... També poden confeccionar llibres amb pestanyes que 

s’obrin fent ús de frases repetitives, llibres que continguin fotos de l’alumnat ( I like to 

paint,I like to paint with sand ...). Fer fotos dels infants quan estan realitzant diferents 

activitats  suposa un excel·lent recurs per tal d’elaborar llibres sobre sortides, 

celebracions, seqüenciació d’activitats etc. Explicar als nostres infants contes repetitius i 

amb un argument que es pugui preveure, amb il·lustracions que  donin suport clar al 

significat. 
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Ens recorda que els jocs són un bon recurs per a introduir nou vocabulari, nous 

conceptes, fer ús pràctic dels nombres i per a treballar el llenguatge social (dòminos, 

memòries, famílies, jocs de taula ...). 

Per tal de consolidar l’aprenentatge, i proporcionar un marc adequat per a que aprengui 

tot aquest alumnat, s’assenyala la importància de fer servir els anomenats Key Visuals, 

els quals ajudaran a l’alumne/a a organitzar en el seu pensament la informació que va 

rebent i farà que recordi millor les paraules, les frases clau i els conceptes. 

 
 

 

 
Access and Inclusion. Begginers in English in Primary 

Schools.HLS.p.20 

 

 

 
 

Access and Inclusion. Begginers in English in Primary Schools.HLS.p.21. Seqüenciació del conte The 

Very Hungry Catterilar de Eric Carle. 
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També les activitats d’investigació, enquestes ... són molt adequades per tal de practicar: 

la formulació de preguntes, les respostes positives o negatives i reforçar un nou tòpic 

lingüístic. 

 

 
 

Access and Inclusion. Begginers in English in Primary 

Schools.HLS.p.23 
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Access and Inclusion. Begginers in English 

inPrimary Schools.HLS.p.24 

 

 

 

 

 

També es recomana l’ús de  Language Master, recurs que permet que l’alumne pugui 

escoltar tantes vegades com vulgui paraules, petits textos en la nova llengua 

d’aprenentatge i també poden gravar les seves veus per tal de practicar la pronuncia. 

 

 Es proposa crear a l’aula el racó d’escoltar contes bilingües a la classe. Necessitarem 

contes bilingües amb els CDs o cintes corresponents i diversos auriculars. 

 

 

EAL across the Curriculum KEY VISUALS. Activity sheets to support Differentiation 

& Access 

 

Presenten una sèrie de mapes conceptuals que ajuden a modelar el llenguatge que cal 

aprendre per a accedir al currículum i proporcionen una estructura per a reforçar i 

millorar l’aprenentatge. 

 

- Ajuden a presentar les diferents informacions i la relació que hi ha entre elles. 

- Es poden utilitzar per a resumir les idees més importants. 

- Ajuden a comprendre millor els conceptes. 

- Ajuden a organitzar el pensament de l’alumne/a en veure un vídeo, en observar 

un        

 un quadre, davant d’una lectura, una visita ... 

 

 



 168 

EAL across the Curriculum. KEY VISUALS. Activity sheets to Support Diffferentiation & Access.HLS.p11 

  

 
 

EAL across the Curriculum. KEY VISUALS. Activity sheets to Support Diffferentiation & Access.HLS.p19 

 

 

   
EAL across the Curriculum. KEY VISUALS. Activity sheets to Support Diffferentiation & Access.HLS.p13 

 

 

 

 

 

 EAL KEY VISUALS and the PRIMARY NATIONAL STRATEGY. CD  

 

Presenta un seguit de recursos per al professorat per tal que pugui preparar activitats 

en les quals els/les alumnes puguin estructurar de manera visual i organitzada els 

diferents conceptes que treballen i alhora   practicar el vocabulari nou que van 

aprenent. Es tracta d’activitats en les quals posem a l’alumne/a en situació de 

relacionar, seqüenciar, classificar, separar la causa i l’efecte, ordenar (diagrames 

piramidals, diagrames en forma d’escala), planificar (mapes conceptuals, diagrames 

en forma d’arbre...) 
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El CD conté un seguit d’activitats que el professorat  pot adaptar-se i imprimir-se   

per tal de fer-ne ús a les seves classes. 

 

 

 

 EAL and PRIMARY NATIONAL STRATEGY. KS2 Science activities and games. 

CD 

 

Aquest CD presenta diferents jocs i activitats per tal de reforçar els conceptes i el 

vocabulari que s’utilitza a  l’àrea de ciències. Es tracta d’activitats pensades per a 

que l’alumnat treballi en parelles o en grups i el CD gravacions en vídeo d’algunes 

activitats mostra. A tall d’exemple podem veure que quan l’alumnat està treballant 

el topic :Space, the earth and the moon. El professor ha enganxat repartides per les 

parets de l’aula cinc frases que tenen relació amb la temàtica que treballen. Agrupa 

els/les alumnes en parelles .  dels membres de la parella localitza la frase, la 

memoritza i la hi va a dictar a al seu companys. “It takes 24 hours for the earth to 

spin once”. Llavors es canvien els rols i el que feia d’escriptor ara va a localitzar la 

frase, la memoritza i la hi va a dictar al seu company o a la seva companya. La 

primera parella que té copiades les cinc frases sense faltes és la guanyadora. 

El CD ofereix recursos per a treballar els diferents tòpics de l’àrea: plantes, cor i 

pulmons, microorganismes, esquelet i músculs, dents, sòlids, líquids i gasos, 

l’esquelet i els músculs ... Per a cada temàtica es presenten plantilles, jocs de 

relacionar, jocs de preguntes i respostes ... 

També presenta algunes webs útils per a treballar els diferents temes. 

 

 

Hounslow Language Service. Training DVD. Bilingual Learners in the Classroom. 

Strategies for Teachers 

 

Aquest material presenta tasques estructurades per tal de desenvolupar l’expressió i la 

comprensió oral de l’alumnat de EAL. També podem observar com el tutor i el 

professor de suport de HLS es coordinen i preparen sessions conjuntament. En acabar 

les sessions en les quals ambdós professors treballen conjuntament podem veure com 

revisen com ha anat la sessió i preparen conjuntament la del proper dia. D’aquesta 

manera el professor-tutor o altres professors no especialistes en EAL reben una 

formació pràctica que poden aplicar  a les sessions que el/la professora de EAL no pot 

treballar conjuntament amb ell/ella. Algunes de les sessions són en petit grup i d’altres 

treballen l’especialista de HLS i el professor-tutor en el sí del grup-classe. A les 

sessions-mostra en petit grup podem observar que es reforça i s’estructura el vocabulari 

de la unitat didàctica que s’està treballant en aquell moment a l’aula d’una manera molt 

pràctica i participativa. Per exemple aquesta activitat era una de les que presentaven 

com a adient per tal de que l’alumne de EAL podés accedir al currículum de llengua i 

matemàtiques. El tema que estaven treballant a l’aula era: Earth and Space. 

El títol de l’activitat concreta era: KS2 Maths and Science. Working on planets. 

Els alumnes confeccionen els diferents planetes i es treballa un vocabulari molt clar i 

estructurat: “What colour is going to be Venus?/That’s how our planet will look 

like./Who’s got Mars?/You’re holding Mars/Would you like to put Mars on the 

pole?/Which is the furthest planet away?/We’ve put nine planets on the pole.” 
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També s’insisteix en la importància d’utilitzar el joc com a un molt bon recurs per a 

practicar vocabulari nou en situacions informals; d’aquesta manera facilitem la 

participació de fins i tot els alumnes que els costa més d’intervenir. Assenyalen que 

sovint es tracta de jocs de taula de diferents països del qual prové l’alumnat adaptat per 

tal que es treballi el llenguatge per repetició, fent ús de frases i paraules claus que 

reforcen una determinada àrea curricular. 

S’analitza també la importància d’explicar contes als infants i ens ensenyen una sessió 

d’explicació de contes bilingüe en la que podem observar dues professores treballant 

conjuntament per a reforçar el llenguage; la professora ajudant bilingüe facilita que 

puguin tenir accés al complet significat de la història l’alumnat que no té l’anglès com a 

primera llengua. 

També podem observar una sessió de geografia en petit grup a KS2 en la qual 

s’assenyala la importància de treballar amb gestos per a facilitar l’aprenentatge 

d’intruccions direccionals quan l’alumne/a està als primers estadis d’aprenentatge de la 

llengua anglesa. Primerament fent ús de flash cards l’alumnat aprèn les expressions 

bàsiques: How do I get to ...?/ Turn right/ Turn left/ Go straight on. La professora 

reflexiona amb els alumnes sobre el fet que fer gestos els ajuda a articular les 

expressions adequades. Al final de la sessió veiem com la professora els dicta aquest 

vocabulari bàsic i els/les alumnes acompanyen cada expressió amb un dibuix. 

Progressivament  deixaran d’utilitzar els símbols i els canviaran per paraules i frases. 

 

 

 Multilingual Words for Classroom Topics in POLISH and ENGLISH  

 

 

En els últims anys han arribat molts immigrants de Polònia al Regne Unit. 

 

“ EnglishNew figures show that 447,000 people from Poland and the seven other new 

EU states have applied to work in the UK.” 

BBC News 22 8-06 http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/5273356.stm 

 

Rehana Amed em va explicar que en funció de les necessitat i depenent de la llengua de 

l’alumnat que va arribant produeixen diferents recursos. HLC és un gran centre de 

recursos que s’adapta a les necessitats de la procedència de l’alumnat nouvingut. Aquest 

material l’han produït en diferents llengües i és un material bilingüe anglès- (albanès, 

aràbic, bengalí, xinès, persa, gujarati, indi, kurd, panjabi, portuguès, paixtu , serbocroat, 

rus, somali, espanyol, tàmil i twi). Cada dossier multilingüe es concentra en donar 

informació bilíngüe amb imatges sobre els següents tòpics: colors, nombres, formes, 

tamany, família, roba, parts del cos, material i mobiliari de la classe, salutacions, dies de 

la setmana, les hores del dia, fruita, vegetals i animals. 

També té unes pàgines d’introducció on es presenta informació sobre els beneficis de 

language awareness que suposa per a la totalitat del grup-classe el fet d’incorporar rètols 

en les diferents llengües maternes de l’alumnat  

El dossier cobreix dotze topics que es tracten a l’escola (colors, nombres, formes, mida, 

família, clothes ...) i cada paraula va acompanyada de la transliteració per a que el 

professor/a la pugui pronunciar correctament. Per exemple:  
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El dossier presenta també idees per a elaborar jocs multilingües, rètol multilingües per 

la classe... i informació pràctica sobre la pronuncia d’aquell idioma. 

 

 

 

 

 

 
Multilingual Words for Classroom Topics in POLISH and ENGLISH.HLS.p.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Green 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zielony 

 

Zhie-lo-ni 
(pronuncia 

simulada) 
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 Resources to support EAL pupils in the Foundation Stage.  
 

Fulletó en el qual expliciten el nom del recurs multilingüe, la referència i el preu: 

 

-Recursos multilingües (pòster de benvinguda, pòster de benvinguda 

personalitzat amb el nom de l’escola ...). 

 

-Recursos multiculturals (trencaclosques dels nens i nenes del món, menjars de 

diferents cultures ...). 

 

-Informacions adreçades als pares i mares: les avantatges de ser bilingües, 

comparteix llibres amb els teus fills ... 

 

-Recursos  per a millorar l’expressió oral i  la comprensió oral: Language Master 

–audio machine with cards, cartes sobre les parts del cos, cartes d’accions... 

  

-Recursos de suport visual i roleplay: el conte The Very Hungry Caterpillar amb 

material, titelles de dit, pissarra  amb Velcro, pissarra magnètica... 

 

 -Llibres grans alguns d’ells amb versió multilingüe: Elmer, My Muslim Faith 

(també hi ha altres creences), Hana’s Surprise ... 

 

 -Contes bilingües, Handa’s Hen, The Giant Turnip, Daisy& the Egg ... 

 

 -Diccionari amb il.lustracions.Vocabulari bàsic per a l’escola. 

 

-Material per al coneixement matemàtic  al parvulari: mural de numeració 

multilingüe, llibre d’activitats sobre festivals i matemàtiques ... 

 

Strategies to Support EAL Pupils in Literacy 

Aquest dossier aporta tot un seguit d’informació pràctica de cara a programar l’àrea de 

llengua tenint en compte les necessitats específiques de l’alumnat nouvingut. 

 

- L’alumnat que ens arriba, si ha estat escolaritzat amb una altra llengua té 

de fet avantatge de cara a aprendre l’anglès ja que per a ell/a la lletra 

impresa té sentit, té direccionalitat, sap que es separa en paraules i que 

pel context de la frase podem conèixer el significat de la paraula. 

- Utilitzar llibres multilingües la qual cosa afavorirà la inclusió de 

l’alumnat nouvingut i alhora millorarà les habilitats metalingüístiques 

dels companys monolingües. 

- Obrir la nostra aula a la participació dels pares i mares a l’hora 

d’ensenyar llengua. Demostrarem que valorem la llengua i la cultura de 

l’alumnat i afavorirem així el seu rendiment i el seu status en el sí del 

grup-classe. 

- Caldrà incidir a donar molt suport visual de cara a il·lustrar el vocabulari 

clau. 

- Tenir present que alguns textos no li seran familiars degut al seu bagatge 

cultural. 

- En acabar de treballar un text li podem demanar a l’alumne/a que 

escrigui la seva versió de la història.  
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- Agrupar l’alumnat en parelles per tal que es facin l’un a l’altre preguntes 

sobre un text. 

- Escenificar històries. 

- Treballar en petits grups. 

- Amb l’ajuda del/la professor/a de suport bilingüe explicar amb la seva 

llengua materna una història prèviament treballada en anglès. 

- Llegir un text en veu alta i animar a l’alumne/a que aporti les paraules 

que falten o que predigui el que vindrà després. 

 

Si comptem amb  el suport d’un/a  professor/a bilingüe: 

 

- El/la professor/a bilingüe pot contribuir a que el procés d’aprenentatge  

sigui més clar; en els moments en que l’alumne/a es perd perquè no pot 

seguir l’explicació en una llengua  que encara no domina, aquest/a 

professora li dóna el suport necessari per a que no perdi informació. 

- Animar a que a l’escola hi hagi rètols multilingües. 

- Col·laborar per a que a les reunions de curs i les entrevistes els pares i 

mares tinguin tota la informació necessària. 

- Preparar tallers amb recursos multilingües. 

 

També en aquest material s’aporta idees per afavorir la relació de l’escola amb les 

famílies de l’alumnat nouvingut com per exemple: compartir  amb el grup-classe 

receptes de cuina del seu país i organitzar tallers de contes multilingües. 

Des de l’escola serà molt important informar als pares i mares de la importància de 

mantenir la llengua materna del seu fill/a ja que repercuteix positivament en el 

desenvolupament intel·lectual de l’infant, l’ajudarà a aprendre millor la llengua 

anglesa, manté més forts els lligams familiars amb els que viu i amb els que es troben 

al seu país d’origen i saber-se comunicar bé en més d’una llengua li pot obrir portes de 

cara a trobar una feina en el futur. 

 

 

 

 

 

EAL at Key Stage 1. Framework For Early Stages 

 

Aquest material va estar elaborat per l’equip de HLS  per tal de donar suport al 

professorat que treballa als primers cursos de primària. Es presenten un seguit 

d’activitats lligades a contes que ofereixen  un context adient d’aprenentatge per al 

l’alumnat que es troba en els primers estadis d’aprenentatge de l’anglès. Les activitats 

proposades reforcen la comunicació oral i escrita. La majoria dels llibres de contes que 

recomanen es poden aconseguir en diferents llengües i també es troben al centre de 

recursos de HLS. Els centres d’interès que treballen són: el menjar, els dies de la 

setmana, el temps atmosfèric, la casa.... També presenten un seguit de recursos TIC, 

pàgines webs útils i un llistat de catàlegs comercials que els pot proveir de material 

adient. 
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EAL Pupils and Special Needs. Guidelines for Suport 

 

Aquest dossier ens dóna molta informació pràctica de cara a no confondre en el nostre 

alumnat les dificultats lingüístiques en necessitats educatives especials. Sovint és difícil 

que el professor pugui esbrinar fàcilment si les dificultats d’aprenentatge  que observa 

són degudes al desconeixement de la llengua d’instrucció escolar i al seu bagatge 

cultural o bé es tracta de necessitats educatives especials. Ofereix un seguit de preguntes 

que faran de filtre per a poder fer aquesta distinció. 

A grans trets els aspectes més rellevants a explorar serien: 

 

- Conèixer l’habilitat que té l’alumne en la seva llengua materna. 

- Anys d’escolarització d’aquell alumne i el rendiment que s’espera en el nivell que està 

cursant. 

- El progrés que ha fet durant aquests anys. 

- La diferència entre les habilitats dels seus companys i companyes i les seves. 

- El suport especialitzat que ha rebut fins el moment. 

- El que espera l’escola respecte al seu rendiment i el seu comportament. 

- Factors mèdics, socials i psicològics. 

 

Per tal d’esbrinar tota aquesta informació caldrà realitzar diverses observacions; la 

informació que recollim es pot basar en anàlisi del comportament i de les tasques orals i 

escrites. 

 

Mother Tongue Assesssment Pack (Primary) 

 

Aquest dossier presenta proves d’avaluació adients per a poder esbrinar la competència 

que   té l’alumne/a en la seva llengua materna a educació primària. L’objectiu 

d’aquestes proves és conèixer el nivell d’ús i d’assoliment dels conceptes bàsics, 

centrant-me a KS1 en la comprensió oral i l’expressió oral . A KS2 també s’hi inclou 

l’avaluació de l’expressió escrita. 

La segona part de les proves exploren l’assoliment dels conceptes i del llenguatge 

matemàtic en la seva llengua materna. 

 

EAL Assessment Pack. KS2 (cicle mitjà i superior de primària) 

Aquest material té l’objectiu de donar suport al professorat de EAL en el seguiment i 

l’avaluació de l’alumnat de EAL que es troba en diferents estadis de desenvolupament 

de l’aprenentatge de l’anglès . Presenta un seguit d’activitats d’avaluació preparades per 

a utilitzar i poder fer un seguiment de l’ expressió oral, la comprensió oral, l’expressió 

escrita i la lectura. També presenta proves d’avaluació per a utilitzar  a l’àrea de 

matemàtiques. 
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Supporting EAL Pupils in the Language of Maths 

 

Aquest dossier es centra en facilitar recursos per a fer accessible el currículum de l’àrea 

de matemàtiques  a l’alumnat de EAL. Es concentra en: 

 

- Analitzar el llenguatge matemàtic imprescindible per accedir al 

currículum. 

- Fer ús de diagrames visuals a on es puguin classificar i/o 

seqüenciar els conceptes  principals. 

- Assenyala la importància  de fer ús de recursos que tinguin en 

compte l’experiència lingüística i cultural de l’alumnat.  

- Aporta informació sobre recursos per tal que la família doni 

suport a l’aprenentatge de les matemàtiques. Per exemple el 

vídeo:”Mathematics at home and at school making a difference 

together”. Aquest vídeo es pot aconseguir en diferents llengües: 

àrab, gujarati, somali, bengalí. hindi, turc, xinès, panjabi i urdú. 

- Presenta un seguit d’activitats multiculturals i multilingües dins 

l’àrea de matemàtiques. Cada activitat es presenta amb els seus 

objectius d’aprenentatge i el recursos  que es necessiten. 

 

 

 

 Communication Games for KS2 EAL Beginners 

 

Aquest dossier presenta un seguit de jocs preparats per a fotocopiar i utilitzar per tal de 

treballar diferents temes que estan relacionats amb el currículum: l’alfabet, jo 

mateix/a,la classe i l’escola, la roba, fruita i vegetals, formes, animals, accions, 

sentiments, cases, transport i el temps atmosfèric. 

 

 

 

Multilingual parental involvement in literacy 

 

Les escoles poden millorar l’aprenentatge de la llengua  animant als pares i mares 

realitzar diferents taques per a mantenir la llengua materna dels seus fills: explicar-los 

contes, vídeos, receptes de cuina, jocs ... en la seva llengua materna. Animar-los a que 

organitzin tallers de contes multilingües.  
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“Multilingual Story Club at Sparrow Farm Infants” 

(Hounslow Newsletter) 

 

For the second year, Reception class parents and children at Sparrow Farm Infant 

School are enjoying the Multilingual Story Club held on Mondays after school. The club 

is organised by Salima Sheikh (HLS) and, each week, stories are shared in English and 

other languages. 

So far this term the children have had stories in French, Spanish, Urdu and Arabic with 

the help of bilingual parents and staff. Older children in the family are welcome and the 

parents really look forward to Mondays. The club is playing an important part in the 

school’s focus on involving parents in school life and welcoming parents from the 

different local communities. 

 

Hounslow Language Service Newsletter. Spring 2007 p.5 

 

 

Guidelines for Hounslow Language Service. Home Visiting 

 

Fulletó que les escoles poden adquirir per tal de preparar conjuntament el professor-

tutor i un/a professor/a especialista de HLS les visites a casa dels alumnes. Es realitzaran 

aquest tipus de visites: 

- Per tal d’intercanviar informació amb la família. 

- Quan l’alumne/a ha d’iniciar el parvulari. 

- Quan l’alumne/a ha d’iniciar l’educació primària o secundària. 

- Quan es tracta d’un alumne/a nouvingut. 

- Per tal de mantenir la relació família-escola. 

- Per a parlar sobre algun problema que hagi pogut sorgir a l’escola. 

- Quan cal fer la tria sobre determinades activitats, estudis.. 

 

Durant la visita ambdós professionals recolliran informació rellevant sobre el bagatge 

de l’alumne/a i alhora aportaran informació als pares i mares sobre el funcionament del 

centre. Aquestes visites són de cabdal importància per a establir lligams família-escola; 
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el professorat multilingüe de HLS vetlla per a que la llengua no sigui un obstacle per a 

establir aquest vincles... 

 

 

Hounslow Language Service Newsletter. Spring 2007 

 

HLS publica trimestralment una revista informativa sobre la seva tasca. Aquest 

exemplar concret conté informació sobre diferents activitats que s’estan portant a terme 

a diverses escoles de primària i secundària del districte: 

- tallers bilingües o multilingües que s’estan portant a terme a diferents 

escoles de primària, 

- els alumnes d’una escola de secundària del districte que van estar 

treballant l’autobiografia, els va visitar l’escriptora Shaida Mehrban i va 

llegir-los trossos de la seva novel·la , la història del viatge d’una nena 

des del Pakistan fins a Anglaterra, els estudiants van poder compartir  

idees amb l’escriptora i llegir els seus treballs. 

- Cursos de perfeccionament de mestres que s’estan portant a terme. 

- Informació dels principals festivals religiosos: quan es celebra i una breu 

explicació del mateix. Etc. 

 

L’editorial d’aquest exemplar entre d’altres informacions comenta que la tardor passada 

el districte de Hounslow va acollir 600 alumnes nouvinguts destinats a 13 escoles de 

secundària i 44 de primària. La majoria d’aquest alumnat provenia de l’Europa de l’Est; 

a finals de novembre van arribar 155 alumnes polonesos. HLS va elaborar recursos en 

polonès per a aquest alumnat i els va enviar a les escoles. 

 

. 
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4.3.4- OBSERVACIÓ A L’ESCOLA G, GRANDFORD INFANT. Escola  

que utilitza els serveis de Hounslow Language Centre. 

 

Vaig visitar aquesta escola el dia 16 de maig. 

És una escola de tres línies i consta d’una nursery class, tres  reception classes, tres de year 1 i 

tres de year 2. 

 

 
 

 

“Children in our school come from different cultural backgrounds, they have different 

religions and they speak different languages. We celebrate and value this diversity. We 

encourage the children to be proud of their own culture, religion and language and to show 

respect for those of others.” 

 http://www.cranford-inf.hounslow.sch.uk/about_us.htm 

 

Al fulletó informatiu per a les famílies informa als pares i mares que l’escola acull alumenat 

amb bagatges culturals diversos i que parlen diferents llengües. A l’escola celebren  aquesta 

diversitat i animen a que els infants estiguin orgullosos de la seva cultura, la seva religió, la 

seva llengua i que siguin respectuosos amb la dels altres. També fan saber als pares i mares 

que disposen de personal bilingüe en panjabi, hindi, urdú, francès, portuguès i espanyol que 

els poden ajudar quan ho necessitin. 

Cada dimarts i dimecres l’escola ofereix un after-school club de panjabi. 
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Professionals de Hounslow en coordinació amb el professor-tutor identifiquen les necessitats 

de l’alumnat que no té l’anglès com a llengua materna  i treballen conjuntament per a  oferir-li 

el suport necessari. Alguna vegada els alumnes reben suport amb la seva llengua materna; 

això ajuda als alumnes a entendre millor els conceptes , els hi dóna més seguretat en el seu 

aprenentatge i els permet desenvolupar la seva llengua materna. L’escola ofereix dins de 

l’horari escolar classes en llengua materna: en panjabi i en urdú per a l’alumnat de year 2.A 

year 1 es dóna suport en llengua materna a les diferents àrees curriculars. 

 

Primerament abans que arribessin els alumans em van ensenyar que les aules estaven dotades 

de diferents materials per atendre la diversitat de l’alumnat: 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Llibres de biblioteca també escrit en panjabi i en urdú. 

Materials per a treballar la diversitat cutural. 
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A les aules hi havia diferents diccionaris de 

community languages 
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Vaig poder observar com la professora especialista de HLS feia una classe a l’alumnat de year 

2 en panjabi i anglès. Eren un grup de trenta alumnes i els va explicar al història de “Jasper 

Beanstalk” en anglès i en panjabi. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Mrs Johal, professora especialista de HLS. 
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Mrs Johal és la professora que dóna suport a la llengua materna de l’alumnat. 

Les professores de Hounslow em van comentar que l’inspector els hi havia recomanat que 

quan expliquessin contes en les diferents llengües de l’alumnat que també hi assistís l’alumnat 

monolingüe pels beneficis de language awareness que aquesta pràctica suposava per a tots els 

infants. 

 

Primerament la professora va saludar als 30 alumnes en diferents llengües. 

Una vegada explicat el conte el van repassar tots junts el contingut de la història: What 

happened on Monday?. Mentre explica el conte anima als infants a fer prediccions del què 

passarà:”What do you think he’s going to do next? . També revisen vocabulari en anglès i en 

panjabi o urdú:·”What is book in panjabi?”, Can you say “He found a bean” in panjabi or in 

urdú?”. 

Tot seguit amb quatre d’alumnes, dos nens i dues nenes, que tenien el panjabi com a llengua 

materna i estaven en un nivell més avançat van anar a la dependència escolar que s’anomena: 

Silver Hut, l’aula de suport de llengua. 
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Aquesta aula s’utilitza per a donar suport tant a l’alumnat que no té l’anglès com a llengua 

materna i també es fan classes de suport en llengua materna per a que l’alumnat pugui 

mantenir la seva llengua, fet que repercuteix positivament en els seus aprenentatges 

curriculars. Aquest petit grup d’alumnes va aprofundir l’explicació del conte elaborant un 

petit llibre sobre el conte que havien escoltat. La professora de HLS els va proporcionar un 

full en el que hi figuraven els dies de la setmana  en anglès, en panjabi amb la transliteració i 

amb una il·lustració de l’acció que realitzava el personatge principal. 
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Tot seguit  els va donar una plantilla en cartolina i van passar a elaborar el petit llibre sobre la 

història: 
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A la tarda vaig poder observar el suport de la professora de EAL en el sí d’un grup classe de 

Year 2. A l’aula hi ha vint-i-sis alumnes i  dues professores  la professora tutora i la mestra de 

suport de HLS. Tota la classe es benefica del suport metodològic que es dóna a l’alumnat de 

EAL. Havien explicat als infants el conte: The Journey de Giffiths & S.Mann. 

 

 

 
 

El conte tracta d’una barca de joguina a la qual se li trenca el cable de subjecció al moll i 

inicia un viatge. Aquest material didàctic estava exposat a l’aula com a suport d’expressió 

escrita per a tot l’alumnat de l’aula. La professora de EAL estava asseguda a l’aula donava 

suport a cinc alumnes de EAL, però conjuntament amb la professora-tutora també donava 

consignes a tot el grup-classe. Aquesta activitat d’expressió escrita estava contextualitzada 

dins de la temàtica de medi ambient. Primerament havien de dibuixar  “The story map”, per 

tal de planificar el contingut de la seva història. 
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Aquesta seria la producció final d’alguns alumnes. 
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Elaboració de materials per a l’alumnat: 

 

També em van ensenyar com elaboraven material per a l’alumnat. En aquest cas la professora 

especialista de HLC està fent una versió bilingüe del conte “Jasper and the Beanstalk”. 
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L’alumnat havia elaborat diferents llibres bilingües amb el suport dels especialistes de HLS. 
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4.3.5- OBSERVACIÓ A L’ESCOLA H, BERKELEY PRIMARY. Escola  

que utilitza els serveis de Hounslow Language Centre. 

 

Vaig visitar Berkeley Primary School el dia 12 de juny de 2007. 

Em van suggerir que visités el parvulari perquè així podria observar com la mestra 

especialista de HLS feia el suport  en el si del grup-classe. 

Berkeley Primary School és una escola situada a Hounslow, a l’oest de Londres. Es 

defineix com a una escola multicultural que atén alumnat amb edats compreses entre 

tres i onze anys. En aquests moment hi ha matriculats 450 alumnes i entre els diferents 

infants que hi assisteixen parlen més de 25 llengües diferents. 

A l’entrada de l’aula de parvulari hi havia diferents   pòsters   donant la benvinguda en 

diferents llengües: 

 

 
 

 

 

 

  



 191 

 

L’aula de parvulari a on vaig fer l’observació estava dividida en diferents racons 

d’aprenentatge i estava ambientada amb diferents rètols multilingües. 

 

 

 
 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

Aquella tarda hi havia 26 alumnes al parvulari. Es tractava dels alumnes de grup de tarda; al 

matí assisteix a l’escola un altre grup diferent d’alumnes. La professora de Hounslow em 

comentà que el seu suport és molt adequat sobretot quan l’alumne/a no té cap de les llengües 

prou forta, ni l’anglès, ni la llengua materna, llavors s’opta per a reforçar la llengua materna 

amb la qual cosa asseguren, un millor aprenentatge de l’anglès.  

Un dels racons d’aprenentatge a dins de l’aula: el racó de la sorra.. 

Els colors en diferents llengües. 
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La professora especialista de Hounslow ofereix aquest suport  a aquest grup classe una vegada 

a la setmana de 12:45 a 3. Em va comentar que un altre dia de la camena venia una altra 

professora de Hounslow a fer suport en urdú. 

Com que el centre d’interès eren els aliments la professora especialista de Hounslow oferia 

suport sobre aquest tema als infants que parlaven somali a casa. En petit grup jugava amb ells 

i elles a un joc didàctic sobre els aliments i anava parlant en somali i en anglès tot reforçant el 

vocabulari dels aliments. Em va  comentat el cas d’una nena que parlava molt bé en somali; 

em va explicar que només a la família només eren tres germans i la família podia estar més 

per ella, els altres alumnes estaven en famílies de vuit o més germans i aquesta estimulació 

envers la llengua es feia més difícil.  

Tot seguit van dividir els alumnes en dos grups : The Buderol group   i The Ladybird Group. 

Cada grup va anar a un racó diferent de l’aula amb la seva respectiva professora. 

En el si del grup-classe hi havia una nena somali amb necessitats educatives especials que 

acapara molt el suport de l’especialista de Hounslow. La professora de Hounslow havia 

d’estar molt per ella per tal que  la classe pogués seguir el seu curs normal. 

Quan arriba l’hora d’esbarjo la mestra de suport de Hounslow no vol que me’n vagi sense 

veure una sessió de contes multilingües. Malgrat és hora del pati, tres alumnes somalis es van 

quedar a escoltar l’explicació del conte tradicional anglès:The Tiger who came to Tea , més 

tard es va afegir al grup una nena que parla panjabi a casa.. La professora especialista de 

Hounslow explica el conte en anglès i en somali; primer explica la pàgina en somali i després 

en anglès. 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Explicació del conte tradicional anglès: “The Tiger who came to 

Tea”, en somalí i en anglès. 
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Tal i com he explicat anteriorment l’aula estava organitzada en diferents racons 

d’aprenentatge: el racó de les matemàtiques, el de la sorra, el de plàstica, el de cuina, el 

d’escriptura, el de biblioteca, el de ciències i el d’aigua. A la biblioteca hi havia molts llibres 

bilingües i estava ambientada amb escriptures pròpies de diferents llengües. 

 

                  
 

 

 

 

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentre els alumnes eren al pati o a diferents racons de l’aula en temps d’esbarjo va entrar a 

l’aula una professora del centre  ensenyava  l’escola i l’aula de parvulari a un grup de mares i 

els seus fills que aviat cursarien els estudis de parvulari. Es tractava de la figura del/de la 

professor/a de la comunitat, the community teacher. És un mestre/a que forma part de la 

plantilla i s’encarrega d’enfortir els lligams entre els pares i mares  i l’escola. Per exemple una 

de les tasques   de la qual és responsable és la de que els pares i mares puguin rebre classes 

d’anglès en el sí de l’edifici escolar i mentrestant  hi ha un servei de guarderia per als seus 

fills , mentre ells/elles cursen aquests estudis. 

Llibre bilingüe en urdú i en anglès. 
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En observar els infants al pati vaig veure que l’equip d’educació infantil informava als pares i 

mares que estaven desenvolupant un projecte de pati: The playground Project. Els pares i 

mares passaven pel pati quan recollien els seus fill/filles.  En un full informatiu es donava a 

conèixer als pares i mares els beneficis eductius que comportava el projecte que estaven 

portant a terme ja que segons la recerca l’alumnat es beneficia tant dels aprenentatges que 

realitza en el sí de l’aula com dels que assoleix les estones que està al pati. Animaven als 

pares i mares a aportar idees i  a participar-hi personalment o aportant donacions. També els 

demanaven que si tenien relació amb algun negoci local que els hi fessin saber. 

Al marxar em va ensenyar la sala de reunions i  alhora centre de recursos en el sí de l’escola 

de l’equip de Hounslow Language Service. 
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4.3.6- ACTIVITAT MULTILINGÜE PORTADA A TERME A L’ESCOLA D 

 

Aquesta activitat va estar portada a terme a la classe de year 2 de  l’escola D per una teacher 

assistant d’aquesta escola que està estudiant magisteri a Brookes University. Part de les seves 

pràctiques comportaven tres sessions d’educació per a la ciutadania. A l’àrea de llengua 

l’alumnat estaven treballant els contes de des i ella els va demanar que en portessin de casa. 

Es va adonar que la majora d’infants portaven contes que no estaven escrits en llengua 

anglesa si no que estaven escrits en la llengua que l’alumnat parlava a casa i va decidir 

aprofitar aquest recurs que li facilitava l’alumnat bilingüe. 

Dels  29 alumnes d’aquest grup-classe, vuit alumnes eren bilingües, un era trilingüe i quatre 

tenien coneixements d’una altra llengua, malgrat no la parlessin. La majoria de companys 

d’aquesta alumna de magisteri com que les dates de desenvolupament de l’activitat coincidien 

amb “The Red Nose Day” van lligar l’activitat amb aquesta festivitat i van proposar activitats 

de solidaritat envers  països més pobres. 

El títol del projecte de treball era “Our World” 

 

 
 

Es tractava d’una activitat d’educació per a la ciutadania  que implicava altres àrees: llengua, 

matemàtiques i TIC. Les activitats realitzades van ser: 

 

 A pie chart sobre etnicitat de l’escola. 

 Un diagrama de barres que mostrava l’origen de l’alumnat. 

 Comparar la proporció d’alumnat provinent d’altres països de l’escola amb els de la 

classe.  
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 Cada alumne/a va produir un passaport sobre ell mateix: 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 



 197 

Com a cloenda de l’activitat a l’assemblea oberta als pares i mares els divendres es va 

oferir una obra de teatre en diferents llengües. El títol de l’obra era: La caputxeta 

vermella. El títol es va escriure en espanyol, alemany, portuguès, francès, grec i romanès. 

La caputxeta vermella parlava en francès, el llop en grec i l’àvia en portuguès. La 

professora que portà a terme l’activitat em va comentar que el fet que el conte de la 

caputxeta vermella el coneix tothom no hi havia cap problema per a entendre què estava 

dient cada personatge en cada moment. 

Aquesta activitat va fer visible la llengua de l’alumnat bilingüe de l’escola, va afavorir 

l’autoestima de tot aquest alumnat millorant el language awareness de tot el grup classe i 

del centre. 
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4.3.7-  EL LLENGÜATGE DE SIGNES A PRIMÀRIA. OBSERVACIÓ A 

L’ESCOLA A. 

 
A l’escola A  hi ha un alumne sord integrat i tota la classe  de year 2 ha après algunes 

nocions de llenguatge de signes. Aquest no és un enfoc metodològic d’escola; la 

professora tutora d’aquest curs té formació en aquesta àrea i ha cregut convenient 

ensenyar-ho a l’alumnat. Els alumnes utilitzen el llenguatge de signes quan arriben al matí 

i a la tarda per saludar. A l’hora de passar llista al matí i la tarda els/les alumnes 

acompanyen les seves paraules amb el llenguatge de signes corresponent. També saluden 

les diferents professores i professors que entren a l’aula i aprenen l’alfabet en aquesta 

llengua. 

Tal i com he explicat anteriorment (Veure apartat 4.1.1)a  l’escola van prendre la decisió 

d’emmoquetar les diferents dependències per tal de millorar la qualitat auditiva de tot 

l’alumnat  que presenta aquesta necessitat educativa especial. Per aquesta raó tot l’alumnat 

es canvia de sabates a l’arribar a l’escola i al marxar cap a casa (indoor shoes and outdoor 

shoes). 

 

 Els/les alumnes d’aquesta classe en una de les assemblies oberta als pares i mares van 

cantar una cançó acompanyada de llenguatge de signes: 

 

“Red and yellow and pink and green, 

Purple and orange and blue, 

I can sing a rainbow,  

Sing a rainbow,  

Sing a rainbow too.” 

 

  
 

 

 

L’alumne L de l’escola A representant  els colors verd i blau en llenguage de 

signes. 
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 L’escola All Saints’ Blackheath Primary School és una escola de primària petita situada 

als suburbis de Londres al barri de Lewisham i l’any 2004 va guanyar el premi European 

Award for Languages.  

http://www.cilt.org.uk/eal/2004/winners04/winner_bsl.htm. 

L’escola va respondre incialment amb molts dubtes i recels en saber que  arribaria al 

centre un alumne amb sordesa profunda a year 5. L’escola no tenia experiència prèvia 

treballant amb alumnes sords. Malgrat l’alumne rebria suport durant totes les lliçons, els 

preocupaven les hores del pati, com es comunicarien amb ell els/les alumnes de la classe. 

L’experiència va enriquir i beneficiar tota la comunicat educativa; tota la comunitat 

educativa va esdevenir més conscient sobre la sordesa i es va interessar per la seva 

cultura. A year 5 es va iniciar un after-school club de llenguatge britànic de signes (BSL) i 

al mes de juny més de seixanta alumnes de 4 a 11 anys van participar en diferens clubs de 

llenguatge de signes. A l’estiu alguns alumnes van superar el nivell 1 de l’examen Council 

for the Advancement of Communication with Deaf People (CACDP). 

Aquest projecte va comportar per l’escola que els alumnes tinguessin l’oportunitat de 

disfrutar aprenent un llengua nova i tota la comunitat educativa va poder entendre millor 

la cultura de la sordesa. Alhora l’alumne amb sordesa de Year 5 va esdevenir l’expert al 

davant de la resta de l’alumnat; quan se li va demanar quin consell donava a altres escoles 

amb alumnes sords va dir que iniciessin after-school clubs de llenguatge de signes. 

 
How the arrival of a Deaf pupil has enriched our whole school by Lis Watson 
http://www.allfie.org.uk/pages06/articles/vol12.html#deafpupil 

Communitynews 
lifehttp://www.google.es/search?hl=ca&q=Saints%27+Blackheath+primary+school+in+London+award+for+l
anguages&meta=4 Lewisham 
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4.3.8-VISITA A CILT (National Centre of Languages) I ENTREVISTA AMB HELEN 

GROOTHUES, CONSELLERA DE CILT.  

 

El dia 15 de maig vaig visitar (Centre Nacional de Llengües) per segona vegada. En aquesta 

ocasió l’objectiu de la visita era entrevistar-me amb Helen Groothues, consellera de CILT. 

Ens vam conèixer a Manchester a la conferència“The primary Language Show” que va tenir 

lloc els dies 16 i 17 de març de 2007, el seu workshop: “English Plus” tractava de ple el tema 

de la meva llicència d’estudis i vaig pensar que seria interessant comentar amb ella les 

diferents visites que havia realitzat, materials consultats… 

Ella  insistí en que consultés  els nous materials que aconsella  el govern per a treballar amb 

alumnat de EAL (English as an Additional Language): 

 Primary National Strategy 

Excellence and Enjoyment: learning for bilingual children in the primary years. 

Professional development materials 

DfES Publications,2006 

 

A la conferència del 23 de març: The Importance of Bilingual Learning to Second and Third 

Generation Children a Tower Hamlets, Londres, també es va tractar la importància d’aquests 

materials per tal de millorar l’ensenyament-aprenentatge d’aquest alumnat 

M’aconsellà que assistís a la conferència del 5 de juliol a Leicester: Community Languages: 

Developing practice for the 21st century. També m’aconsellà que visités una escola de 

Londres que disposava de molts recursos per atendre l’alumnat de EAL i  el Centre for 

Literacy in Primary Education www.clpe.co.uk 

Vaig poder assistir a la conferència  del 5 de juliol a Leicester, però les dues visites que 

m’aconsellà realitzar  no les vaig poder realitzar degut a les dates en que ja ens trobàvem. En 

explorar la pàgina web del Centre for Literacy in Primary vaig poder observar que oferten  tot 

un seguit de propostes per tal que els pares i mares puguin millorar la seva formació i 

d’aquesta manera estiguin és preparats per a implicar-se més en l’educació dels seus fills i 

filles. Entre d’altres programes porten a terme: 

 

 Conferències i cursos de formació per a professorat. 

 Programes d’aprenentatge per a les famílies (programes de llengua per a nouvinguts, 

programes d’aprenentatge de llengua, matemàtiques i de TIC). 

 Formació per a poder-se oferir com a voluntaris a l’escola. 

 Tallers de formació de pares i mares a diverses escoles del districte. 

 

Helen Groothues em va explicar que en la seva experiència prèvia com a EMAs (English 

Minority Achievement suport) Coordinator  de les dues sessions de 45 minuts setmanals que 

tenia acostumava a fer una sessió a dins del grup-classe de l’alumne/a i  l’altra fora; també em 

va explicar que aquest enfoc metodològic era possible gràcies al fet que ella no era una mestra 

itinerant i sempre estava  en una escola. Llavors es coordinava amb el professor per tal de 

poder programar tasques lligades al currículum que reforcessin els continguts i que activessin 

els coneixements de l’alumnat nouvingut i/o provinent de comunitats culturals/lingüístiques 

minoritàries. 

La directora del centre la va animar a fer cada dimecres al matí un taller per a pares i mares. 

Atenien al taller quinze pares i mares, alguns la seva primera llengua era l’anglès, però la 

majoria no tenien l’anglès com a llengua materna.  Aquesta iniciativa proporcionava a tots 

aquests pares i mares estratègies i recursos de cara a ajudar els seus fills i filles. Per a realitzar 

aquest tallers va rebre assessorament del Centre for Literacy in Primary Education. 
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Comentaris dels pares i mares del support que representen per a ells i elles aquest tipus de tallers: 

 
I go away with so many ideas to try and they work! We’ve had so much fun together. He’s so proud of 
the books we’ve made. 

I’m really glad that we’re encouraged to speak and read in our language as well as English. I 

was worried it might be a problem for my child. It’s good to borrow books we can read in our 

language. It makes me feel we’re really part of the school.  

www.clpe.co.uk 
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4.3.9-VISITA A LA PROFESSORA CHARMIAN KENNER AL GOLDSMITH 

COLLEGE DE LONDRES 

 

Per tal de realitzar el meu projecte de recerca un dels llibres que vaig llengir va ser el llibre de 

la Dr Charmian Kenner : Becoming Biliterate. El dia 1 de febrer,gràcies a la meva supervisora 

vaig poder conèixer-la  personalment . Em donà a conèixer la investigació que ella i els seu 

equip del Goldsmith College de Londres havien portat a terme a Tower Hamlets, em facilità 

l’assistència a les conferències: Divendres 23 de marc de 2007 la professora Charmian Kenner 

i em facilità l’assistència a la conferència : The Importance of Bilingual Learning to Second 

and Third Generation Children. Tower Hamlets Professional Development Centre (London) i 

The effect of migration on the lingüístic and cultural identities of a group of Brazilian 

mothers in the UK  a càrrec d’Ana Souza  al Goldsmith College a Londres. 

          Charmian Kenner m’acompanyà  a la visita  a l’escola de primària Smithy Street Primary 

School a Tower Hamlets per a poder fer l’observació d’una After-Bengali class. 

(Veure apartat 4.4.2). 

Tower Hamlets és una àrea de l’est de Londres amb una comunitat “bangladeshi” important, 

els infants creixen amb més d’una llengua simultàniament. Normalent el seu anglès és més 

fort, però també utilitzen la llengua de la comunitat el “bangla”(sylheti i altres varietats). 

L’alumnat estudiat tenia bon rendiment a primària (una de les escoles estudiades tenia 100% 

d’èxit als exàmens d’anglès que els alumnes fan als onze anys d’edat i l’altra escola tenia un 

percentatge del 97%). Els investigadors es formulen la pregunta: És l’ús del Bangla a l’escola 

ordinària realment necessari? 

Els participants a la investigació van ser dos grups d’alumnes de cada escola, alumnes de set i 

nou anys d’una escola i alumnes de set i onze anys de l’altra escola. Els investigadors van 

visitar les community classes que els ho van permetre. Una de les escoles realitzava aquestes 

classes al mateix edifici escolar després de l’horari lectiu. A l’altra escola l’alumnat realitzava 

aquestes classes normalment a casa o a la mesquita, la qual cosa feia més difícil poder 

observar-les. Els/les alumnes que aprenien a la community language school va proporcionar 

idees als investigadors per tal d’elaborar material didàctic bilingüe. En l’elaboració d’aquest 

material, sempre que va ser possible hi van participar el professorat de l’escola ordinària, 

ajudants bilingües i professorat de la community class . Una vegada realitzades diferents 

tasques de manera bilingüe l’alumnat aportava la seva opinió de com havia funcionat. 

Una classe de Year 6 va treballar un poema bengali: Chora. Aquest poema és també una 

cançó de bressol coneguda per molts nens i nenes en el qual la mare demana ajuda a la lluna 

per a que s’adormi el seu nadó. La professora  del grup-classe va proposar als seus alumnes 

que comparessin aquest poema amb un d’anglès. Els/les alumnes van haver de preparar 

preguntes als seus pares i mares per a entendre millor les referències culturals i metafòriques 

del poema. La professora bilingüe va donar suport per a que podessin redactar el seu poema 

en “bangla”. L’alumnat no estava familiaritzat amb l’escriptura bengalí i es va utilitzar la 

transliteració la qual cosa també va comportar que el/la professor/a tingués accés al poema. 

L’alumnat va senyalar que el fet que a l’escola es connectés amb el seu bagatge cultural era 

important per ells. La investigació constata  que l’escola ordinària té un paper important de 

cara a mantenir la llengua materna de l’alumnat. 
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4.4-COMMUNITY SCHOOLS. Observació de l’ensenyament de la llengua materna de 

l’alumnat a les “Community Language Schools”. 

 

 “Teachers talk about their contribution to the education of the whole child, the cultural and 

linguistic enrichment, the broadening of children‟s minds, and “encouraging students to 

study and achieve.” Mainstream schools, in the opinion of these teachers, fail to meet the 

children‟s needs through ignoring the home language and culture. Schools may stereotype 

children, have low expectations, fail to address institutional racism and lack cultural 

knowledge. Several feel schools would benefit from a closer relationship with supplementary 

and mother tongue schools and could do more to incorporate a culturally diverse dimension 

into their programmes, particularly in the field of the arts. One teacher commented, “I 

believe that without the mother tongue and supplementary schools, most of the ethnic 

minorities will be left behind.” 
Every Teacher Has A Story To Tell: A pilot study of teachers in supplementary and mother tongue school - 

Raymonde Sneddon (June 2003)NALDIC 

 
Les escoles community schools o escoles dels dissabtes són escoles voluntàries que funcionen 

fora de l‟horari escolar i tenen un valor de cara a desenvolupar a nivell acadèmic un idioma 

minoritari o un segon idioma. Alguns pares i mares que volen que els seus fills/filles 

desenvolupin l‟idioma de la llar i aprenguin la seva cultura opten par crear escoles de llengua 

i cultura. Aquestes escoles tendeixen a oferir les seves classes els dissabtes o algun altre dia 

de la setmana fora de l‟horari del sistema eductiu regular. Aquestes escoles són una resposta 

de la comunitat quan: 

 

 No hi ha educació bilingüe disponible 

 Quan els pares volen que els seus fills s‟integrin totalment al sistema regular sense que 

perdin l‟idioma de la llar. 

 

És important que aquestes escoles funcionin bé, amb mètodes actualitzats, amb materials 

interessants i que utilitzin la música, la dansa, l‟art i activitats que facin que els nens i nenes 

desenvolupin una actitud positiva envers la seva llengua i la seva cultura. (Colin Baker, Alma 

Flor Ada,2001) 

 

“However, if 

the languages we use in our family are not 

much used or valued in the wider 

community, there is a 

danger that they will gradually be lost to the 

next generation and children will lose the 

ability to 

communicate with their grandparents.”  

Now we are talking. Stories my elders told me. 

http://www.naldic.org.uk/docs/resources/doc

uments/NWAT2007.pdf  
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Al llarg de la meva estada a Anglaterra vaig poder explorar dos directoris de community 

language schools també anomenades supplementary schools, mother tongue schools. Ambdós 

directoris tenien la funció  de donar conèixer a les escoles, als pares i mares   les diferents 

community schools disponibles i els seus detalls de contacte.  
Podem considerar community languages aquelles llengües que s‟usen a la comunitat però que 

no són les oficials o dominants de l‟estat. Algunes d‟aquestes llengües es parlen a Anglaterra 

fa centenars d‟anys, altres són més recents. En els darrers anys hi han hagut inciatives 

d‟utilitzar i ensenyar les community languages a l‟escola ordinària i d‟establir millor 

coordinació entre l‟escola ordinària i les complementary schools. Hi ha dues raons que han 

portat fins aquí: 

 El reconeixement del valor intrínsec de l‟aprenentatge de la llengua. 

 Una acceptació cada vegada més gran que el desenvolupament de la llengua materna 

reverteix positivament en el desenvolupament de la segona llegua. (NALDIC,2007). 

 

S‟estima que hi ha unes 2200 escoles d‟aquest tipus a Anglaterra. Aquestes escoles hi 

assisteix l‟alumnat de raça negra i l‟alumnat de comunitats ètniques minoritàries. A la 

conferència celebrada a Leicester el juny de 2007 es va suggerir que s‟haurien d‟anomenar 

complementary schools perquè de fet complementen el treball que es porta a terme a l‟escola 

ordinària proporcionant  oportunitats educatives per a que l‟alumnat pugui desenvolupar la 

seva llengua i la seva cultura. 

Aquest tipus d‟escoles normalment estan dirigides per grups locals incloent-hi comunitats que 

acaben d‟arribar. La majoria d‟aquestes escoles funcionen a les tardes i els cap de setmana. 

Les activitats que realitzen poden incloure: 

 

 Ajudar els/les alumnes  a desenvolupar les matèries que són avaluades al currículum 

nacional: matemàtiques, anglès i ciències. 

 Aprendre sobre la història i la cultura de la comunitat. 

 Ensenyar a l‟alumnat la seva llengua materna i altres llengües amb significat cultural o 

religiós. 

 Ensenyar-los-hi una religió determinada. 

 Activitats que enriqueixen el currículum com: excursions, sortides i activitats 

plàstiques. 

 

Aquest tipus d‟escoles són importants perquè la recerca demostra que l‟alumnat que hi 

assisteix aconsegueix millor rendiment escolar que el que no ho fa. Un equip d‟investigadors 

del Goldsmith, University of London va analitzar algunes escoles de primària i va concluir 

que l‟alumnat que aprenia la llengua familiar alhora que l‟anglès tenia un rendiment millor a 

l‟escola: 

“Bilingual children who learn in their family‟s language as well as English do better at 

school, research suggests.” 

“It is very important that parents continue to talk to their children in their first language 

and then they can transfer the key ideas they learn to their new language.”BBC News 

20/3/07 

   

Els beneficis envers els infants i el jovent que assisteix a les community language schools  

inclouen : 

 

 La motivació, l‟autoestima i la seguretat en ells mateixos s‟incrementa. 

 Millora el comportament i les habilitats socials. 

 Es manté o es desenvolupa el llenguatge que es parla a casa. 
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 El rendiment escolar és millor. 

 S‟incrementa el valor que donen a la seva herència cultural. 

 Tenen oportunitats d‟esbarjo i diversió. 

 Redueixen el sentiment d‟aïllament que senten infants i famílies en àrees 

predominantment de raça blanca. 

 Augmenta la participació dels pares i mares en el procés d‟aprenentatge del seu fill/a. 

 S‟estableix coordinació entre les escoles i les comunitats ètniques minoritàries. 

 

Hi ha diverses Community Language Schools que organitzen cursos de revisió dels GCSE 

(General Certificate of Secondary Education) i també reforcen els Year 9 SAT‟s(Standard 

Achievement Tests).  

El document Framework for Inspecting Schools (2003) de l‟Ofsted (Office for Standards in 

Education) exigeix als inspectors  que avaluïn la relació que tenen amb els pares i amb la 

comunitat local, incloent aquí les relacions amb les supplementary schools . 

 

Previ a l‟observació de les diferents escoles vaig preparar un qüestionari per tal d‟extreure el 

màxim d‟informació possible de la meva visita: 

 

INTERVIEW 

 

1.How did the school start? 

2. Any idea of the amount of Russian Families living in Oxford. 

3. How many students do you have? 

-Primary 

-Secondary 

4.  Has increased the number of students from 2001? 

5. Is there any help from the government to reduce the cost of the fee for the 

families? 

6. Can students take official Russian exams through your school? 

7. Do you have links with primary or secondary schools (as first language 

development is supportive of second language development)? 

8. Do you offer bilingual support to any Primary or Secondary school? 

9. Do you know any school in Oxford promoting multilingualism (encouraging 

the study of first language acquisition in the regular or extracurricular 

activities? 

10. Do you know any other community school I could contact? 

 

11. When I contacted the website of your school, the school details are in 

Russian, is it possible to get this information in English? 
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4.4.1- ESCOLA I. COMMUNITY LANGUAGE SCHOOL DE RUS 

 

Vaig visitar aquesta escola el dia vint-i-cinc de novembre de 2006.  

The Oxford Russian School  va iniciar la seva tasca educativa fa cinc anys, l‟any 2001, amb 

l‟objectiu de fer un servei a la comunitat per a totes aquelles famílies que viuen a Oxford i 

parlen rus a casa. Es tractava de donar l‟oportunitat d‟aprendre la llengua i la cultura russa a 

tot aquell alumnat, fills i filles de famílies d‟origen rus  i que  podessin preservar així la seva 

identitat russa. El currículum escolar està pensat a cobrir les necessitats d‟alumnat de 6 a 14 

anys d‟edat; en el moment que vaig realitzar la meva visita hi havia matriculats quinze 

alumnes de primària i quatre de secundària. Malgrat la directora de l‟escola, Natalia 

Karprovich, no tenia cap dada sobre el nombre de famílies russes vivint a Oxford, em va 

explicar que el nombre d‟alumnat de l‟escola s‟ha anat incrementant al llarg dels anys. 

Les classes tenen lloc cada dissabte de dues a quatre de la tarda. 

Natalia Karpovich em va dir que no reben cap subvenció per part del govern però que el preu 

que paga l‟alumnat és econòmic en comparació a altres community language schools. Em va 

explicar que l‟escola preparava a l‟alumnat per a fer els GCSE (General Certificate of 

Secondary Education), però que les famílies que ho desitjaven havien d‟organitzar-ho a través 

de l‟escola a on estava matriculat l‟alumne/a .  
 

Detalls de la meva observació 

 

Aquell dissabte a la tarda vaig poder observar dotze alumnes de primària separats en dues 

taules diferents  segons les seves habilitats. Quan vaig arribar estaven escoltant la seva 

professora que els parlava tota l‟estona en rus i els donava instruccions de com fer un dibuix 

de Nadal. Primer l‟havien de fer en llapis i posteriorment l‟havien de pintar amb pintura. Els 

donava explicacions de com utilitzar correctament el pinzell …En acabar aquestes 

instruccions, va deixar els dos grups al càrrec de l‟altra professora russa i d‟una ajudant 

(estudiant que estava aprenent rus) i va anar traient alumnat de l‟aula individualment o en 

petits grups. Els alumnes anaven a una altra aula i assajaven l‟obra de teatre que havien de fer 

per Nadal.. 

En acabar el dibuix de Nadal  van tornar a dividir els alumnes d‟acord amb les seves habilitats 

i van fer aprenentatge de la lectoescriptura. Llavors van recollir els deures que els havien 

posat el dissabte anterior i després de berenar una mica van fer exercicis de lògica. 

En acabar la classe la professora em va comentar que el nivell de l‟alumnat era molt 

heterogeni ; alguns alumnes no sentien gens de rus mai i per a aquests alumnes dues hores de 

rus a la setmana considerava que no era suficient per a poder aprendre la llengua. 

 

Seguint els consells de la directora de l‟escola vaig demanar al pare d‟un alumne de l‟escola si 

em podia traduir la informació en rus que hi ha a la website de l‟escola. En Sasha molt 

amablement  em va traduir la informació del rus a l‟anglès. Em va explicar que malgrat era 

una escola russa, l‟alumnat que hi assitia, molts d‟ells eren d‟origen ucrainià com ell (en 

algunes zones d‟Ucrània com per exemple a la ciutat de Kiev, també es parla el rus). A la 

website s‟especifica els llibres de text que utilitzen l‟alumnat de primària: 

 Zheltovskaya, Pronina 

Polyakova 

For English: 

Havronina, Shirochinskaya 

 

Es tracta de desenvolupar les habilitats comunicatives orals i escrites a un nivell bàsic i donar 

tasques que presentin més reptes i dificultats per a l‟alumnat que presenta més facilitat. Cada 
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lliçó té com a objectiu treballar els diferents aspectes de la llengua  (speaking, listening, 

writing and reading). L‟objectiu de les  diferents activitats és despertar l‟interès de l‟alumnat 

envers la llengua i desenvolupar un ús pràctic de la llengua. 

D‟entre els diferents tipus d‟activitats que es fan a l‟àrea de llengua hi ha una pràctica comú a 

les escoles russes i consisteix en que el  professor/a  llegeix un text als alumnes i aquests quan 

el professor/a acaba la lectura, han d‟escriure en detall el que acaben d‟escoltar, també fan 

redaccions sobre diferents temes. Insisteixen en la importància que té la lectura en l‟evolució 

de l‟escriptura. 

Les diferents aspectes que es treballen són: 

 

 

 

 

                      Poesia 

 

 

  

 

 

Assenyalen la importància que té treballar la 

poesia per tal de millorar les habilitats 

creatives dels infants. Un dels autors que 

treballen és Chukovsky. Dins d‟aquest gènere 

es treballa la declamació correcte de poemes 

(claredat, to adequat de veu, memorització, 

sentit de l‟humor …). També treballen 

cançons, embarbussaments, contes populars i 

obres de teatre. 

 

 

  

  

 Literatura russa 

 

L‟objectiu principal és despertar l‟interès de 

l‟alumnat envers autors russos clàssics i 

moderns. 

 

 

  

  

 

 

 Retòrica 

 

Es treballa la comunicació efectiva : parlar 

correctament davant d‟una audiència, saber 

captar l‟atenció de qui ens escolta, entonació 

adequada …Es treballa a partir de roleplays, 

monòlegs, llegir en veu alta passatges d‟un 

llibre … S‟utilitzen  textos d‟autors infantils 

com per exemple Dragunsky. 

 

  

  

 

 Lògica 

Aquest apartat del currículum es treballa a 

partir de jocs, trencaclosques, comparar 

objectes, generalitzar, establir la seqüència de 

diferents aconteixements, analitzar i 

sintetitzar, la relació entre les parts i el tot … 

i té com a objectiu fonamental desenvolupar 

la motivació, la voluntat i l‟hàbit de 

preservarà davant les dificultats. 
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Els pares, mares o tutors de l‟alumne/a no reben cap informe escrit sobre el rendiment del seu 

fill/a. Al llarg de l‟any tenen diferents reunions de seguiment a on se‟ls comenta el rendiment 

del seu fill/a. 
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4.4.2- OBSERVACIÓ DE THE AFTER BENGALI CLASS A L’ESCOLA SMITHI 

STREET PRIMARY SCHOOL, TOWER HAMLETS,(1/2/07 

 

 

L‟escola que vam visitar era una de les que va participar en la investigació portada a terme 

per la Dr. Charmian Kenner del Goldsmith College i el seu equip. En aquesta escola dos 

dies a la setmana, en acabar l‟horari lectiu a la tarda, l‟alumnat rebia aquestes classes de 

suport a la seva llengua materna. El professor que impartia les classes formava part del 

claustre i  feia la classe a la seva aula la qual cosa li facilita que els escolars poguessin 

tenir accés a tots els recursos de l‟aula: podien escoltar contes bilingües 

Bengali/English,representar roleplays fent ús dels ninots, utilitzar la botiga i altres 

materials que hi ha a l‟aula. També la pissarra interactiva que hi ha a l‟aula és un bon 

recurs per a l‟aprenentatge de la lectoescriptura en bengalí: poden escoltar com es 

pronuncien les lletres i seguir i anar interioritzant la cal·ligrafia de la seva llengua. A més, 

al fer les classes a l‟aula del centre permet relacionar les tasques que es realitzen a l‟aula e 

amb el currículum del curs; per exemple durant la Healthy Eating Week van produir 

pòsters en bengalí. L‟anglès d‟aquest alumnat és més fort que la seva llengua materna, 

però sovint quan es comuniquen fan servir la llengua Sylheti, llengua que no té una forma 

escrita i troben el bengalí estàndard als diaris i a la televisió. Algunes famílies fan servir 

altres varietats del Sylheti. Bangla és el terme que es fa servir per a anomenar totes 

aquestes llengües. Molts nens i nenes aprenen Bengali a les classes de community 

languages  i àrab a les classes del Coran. 

 Tower Hamlets és una  area de l‟est de Londres  amb una comunitat Bangladeshi 

important i l‟alumnat creix doncs aprenent més d‟una llengua simultàniament. Quan ens 

dirigíem a l‟escola des del Goldsminth College podíem observar quioscs amb diaris amb 

bengalí, un mercat amb productes típics de la seva cultura (vestits i sabates lluents, música 

tradicional, DVD‟s de bollywood …). 

La Dr.Charmian Kenner m‟explicà que només alguns professors i professores del centre 

estaven oberts a participar a la seva investigació sobre la necessitat d‟utilitzar el bangla a 

l‟aula. En arribar a l‟escola vam observar que hi havia una exposició de fotografies de tots 

els after-school clubs que es feien a l‟escola, però no n‟hi havien de l‟after-bengalí club, 

la doctora Charmian em va comentar que potser això era degut a que aquesta activitat no 

l‟organitzava únicament l‟escola, si no que hi col·laborava l‟ajuntament. Es podia veure 

que alguns rètols a l‟escola estaven en anglès i en bengalí. 
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La classe la impartien el professor esmentat anteriorment i un professor ajudant. Ambdós 

van ser molt amables mostrant-nos tot el que anaven fent. 

La classe va començar amb els escolars que anaven a Smithy Street Primary School i més 

tard van anar arribant alumnes d‟altres escoles que les famílies també estaven interessades 

que estudiessin la seva llengua a nivell acadèmic.  

Primerament tot el grup-classe es va asseure a l‟estora davant la pissarra interactiva i amb 

el model que els hi oferia la pissarra interactiva anaven practicant un per un el traç de 

diferents vocals en una petita pissarra que hi havia al costat. 

 

 
 

 

  
 

 

 



 211 

Tot seguit, tots junts, amb el suport de la pissarra interactiva, anaven practicant en veu alta 

els poemes que els hi indicava el professor. 

 

  
 

 

 

Tot seguit cada un es va asseure al seu lloc assignat a l‟aula i anava treballant lectura, 

numeració i escriptura d‟acord amb el seu nivell. La manera de portar  la classe recordava 

l‟organització d‟una escola rural. Els infants molt amablement ens anaven ensenyant les 

diferents tasques que feien. 
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El professor i el professor ajudant anaven passant per les taules i anava fent un seguiment de 

cada   alumne/a.  

 

 
 

Els/les alumnes seguien un llibre de text i feien pràctica cal·ligràfica i de numeració. 
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Els escolars es mostraven molt autònoms a l‟hora d‟anar realitzant les diferents tasques de 

lectura, escriptura i numeració. 

La classe s‟acabà al mateix racó de l‟aula a on havia començat, els escolars es van asseure a 

l‟estora davant de la pissarra interactiva i van fer una pràctica oral. 
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4.4.3-  VISITA A THE ANGLO-SPANISH NURSERY A LONDRES 

 

El dia 25 d‟abril de 2007 vaig visitar L‟anglospanish Nursery a Londres. Aquesta guarderia 

està ubicada a Lambeth i a Lambeth s‟hi parlen més de 185 llengües diferents, 

L‟anglospanish nursery és la única guarderia bilingüe espanyol-anglès  a Londres..És una 

guarderia privada i serveix a famílies que tenen un interès que el seu fill/-a aprengui espanyol. 

El nivell socioeconòmic de les famílies és mig alt . En aquests moments hi ha 52 alumnes 

matriculats.Aproximadament el 50% dels alumnes que hi assisteixen és perquè els seus pares 

tenen un interès per a que el seu fill aprengui l‟espanyol des de petit, però no hi ha cap 

membre de la parella que sigui de parla hispana; tenen alumnes francesos, rumanesos, 

tahilandesos, portuguesos ... Hi ha infants que fan l‟horari complert de 8 a 18, de dilluns a 

divendres, i n‟hi ha que assisteixen només alguns dies. Per a atendre aquest alumnat l‟escola 

compta amb18 professors i professores bilingües i compten amb 52 places. L‟alumnat de les 

diferents aules és : 

 

Classe 3: 26 

Classe 2: de 12 a 14 alumnes 

Classe 1: de 12 a 14 alumnes 

 

La guarderia va començar l‟any 1998; la senyora Gloria Gómez sempre ha cregut en el 

bilingüisme i va veure la necessitat de crear aquest servei a Lambeth. 

Els nens i nenes hi  assisteixen des dels 18 mesos fins als 5 anys. A partir que l‟alumne/a fa 

els tres anys el govern paga una subvenció i la quota no surt tan cara. 

Alguns dels materials que fan servir amb èxit són: 

 

Caillou (3 DVDs) 

Big Picture Publishers 

 

Las tres mellizas (Karaoke) 

DVD 

12 DVDs and DVD UNICEF 

Planeta junior cromosoma 

 

Dels 18 mesos fins als 3 anys als infants només se‟ls parla en espanyol i a partir dels 3 anys 

l‟Ofsted els obliga a parlar també en anglès. S‟ensenya la llengua de manera no forçada, i 

natural. Com que no saben llegir, els símbols són molt importants.  Hi ha molta comunicació 

amb llenguatge gestual. 

A l‟escola tots els rètols estan en els dos idiomes. 

La guarderia cada dissabte es converteix en community school  de 10:30 a 12. Els dijous fan 

les classes a l‟escola de primària Clapham Manor Primary School, la durada també és d‟una 

hora i mitja. En aquests moments s‟estan establint contactes amb l‟Institut Cervantes per a 

poder realitzar els exàmens oficials GCSE´s. 

De cara el curs vinent  estan organitzant ensenyar espanyol a l‟escola Clapham Manor 

Primary School. 

En aquest moments estan portant a terme una experiència en la que  cada dijous ensenyen 

espanyol a infants de 6-7 anys que no en saben gens. Aquesta activitat es portarà a terme 

durant sis dijous consecutius fent ús dels materials que han elaborat per a ensenyar espanyol i 

llavors es valoraran els resultats que s‟obtinguin. 
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4.4.4- OBSERVACIÓ D’UNA TÀMIL-AFTER SCHOOL CLASS, NEWBURY PARK 

PRIMARY SCHOOL, ILFORD, A LONDRES. 

 

 

El dia 15 de juny de 2007 vaig poder observar l‟after school Tamil class  a Newbury Park 

Primary School a Ilford, Londres. 

Primerament Joe Debono, coordinador del projecte “Language of the month”(Veure apartat 

4.3.1) em va presentar el professor responsable de les classes  i  aquest em va suggerir que per 

a extreure el màxim profit de la meva visita anés passant per les diferents aules per a veure les 

diferents activitats que s‟hi  realitzaven.  

Les classes tenen lloc una vegada a la setmana, cada divendres de cinc a vuit de la tarda. 

L‟alumnat que s‟hi inscriu parlen tàmil a casa i les seves famílies estan interessades a que 

mantinguin la seva llengua i la seva cultura. El director de l‟escola .facilita les instal·lacions 

per a que puguin realitzar aquesta tasca i va donar molt suport per a que es podessin realitzar 

aquestes classes; les classes es realitzen en diferents aules de l‟escola. L‟alumnat que hi 

assisteix no és només de l‟escola. 

Primerament em van suggerir que observés les classes de “mirdangam”.  A l‟aula hi havia nou 

alumnes tots ells nois cada un amb el seu “mirdangam”. El professor em va explicar que és un 

instrument que prové del sud de l‟Índia i que ell tocava en un grup que darrerament havia 

tocat a Oxford i també a Barcelona. Els estudis d‟aquest instrument tenen una durada de vuit 

anys. La majoria d‟estudiants eren de Sri Lanka i tenien diferents nivells. Durant l‟estona que 

vaig estar observant els alumnes anaven tocant la peça que el professor els deia i en acabar els 

comentava el que havien fet bé i el que havien fet malament: 

“It‟s better, but you can do it much better.” 

La classe era en anglès i tots els alumnes tenien un llibre de música “Mirdangam lessons”. 

En aquestes classes rebien preparació d‟acord amb el seu nivell  per realitzar l‟examen oficial. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Un alumne  tocant la peça musical que li havia 

suggerit el professor. 
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En acabar l‟observació i dirigir-me a una altra aula vaig poder veure els alumnes que havien 

acabat la classe de violí.  

Tot seguit vaig observar un grup-classe de nou alumnes de secundària. Estaven asseguts en 

parelles i estaven corregint exercicis a la pissarra. El llibre de text que seguien era: 

Level 4 

Itec 

Published by: Internacional Tamil Educational Cultural Scientific Development Federation 

La classe era en tàmil. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Els alumnes estaven preparant el seu GCSE (General Certificate of Secundary education) de 

tàmil. 

 

Tot seguit vaig observar una classe de setze alumnes de primària. Em vaig asseure al costat 

d‟una alumna de year 4. El professor de l‟aula era el que m‟havia presentat Joe Debono en 

arribar. Els alumnes estaven aprenent a escriure els nombres en tàmil, també van practicar les 

parts de la frase (subjecte, objecte i predicat). La classe era en tàmil i anglès. 

 

 

Llibre de text que utilitzen. 
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Llibreta de l‟alumna de year 4. En aquesta pàgina es 

pot observar paraules escrites en tamil i traduïdes en 

anglès al costat. 

Llibreta de classe. 
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Tot seguit em van suggerir que observés  les classes de dansa i em va explicar que l‟alumnat 

no es podia inscriure a les classes de dansa i música si no estaven inscrits a les de llengua. En 

aquella aula vaig observar tres alumnes que preparaven el seu examen oficial de dansa. 

Anaven vestides amb vestits tradicionals. .La classe era en anglès i tàmil i la professora 

tocava un ritme que les alumnes havien de ballar. La professora animava a les alumnes a 

ballar a casa per anar millorant. 

 

 
 

 

 

 

La professora em va explicar que  en els assatjos es marca el ritme amb aquest instrument de 

fusta, però que als concerts aquest instrument és de metall. Les alumnes s‟estaven preparant 

per a l‟examen oficial. 

Abans de marxar em van obsequiar molt amablement amb una  làmina per a aprendre tàmil. 

 

 
 

 

La professora va marcant el ritme que les alumnes han 

de seguir amb el seu cos. 
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4.4.5- THE OXFORD KOREAN SCHOOL D’ÒXFORD 

 

Entrevista  amb  la directora de “The Oxford Korean School”A OXFORD 

 

Vaig trobar-me amb la directora de l‟escola ,Yubin Park, el dia vint-i-nou de juny de 2007. 

L‟escola va començar la seva tasca educativa a l‟any 1998 i Yubin Park és professora de 

l‟escola des de l‟any 2001 i fa agafar la direcció fa dos anys. 

Aquesta escola està registrada a l‟ambaixada coreana a Londres. Això implica que 

l‟ambaixada subvenciona en part l‟escola; aquesta subvenció cobreix els llibres de text; a 

l‟inici de curs ella demana a l‟ambaixada quins llibres de text vol per als seus alumnes i 

l‟ambaixada els hi envia a l‟escola.  Aquesta ajuda suposa unes 1000 lliures a l‟any. Cada 

alumnes paga 50 lliures per trimestre de quota; això implica 150 lliures per alumne a l‟any; 

però l‟escola té molta mobilitat i no es poden comptar gaire amb aquests diners com a segurs. 

Temps enrere, una vegada, l‟escola va rebre una subvenció de l‟ajuntament d‟Òxford. 

El professorat rep 200 lliures cada trimestre. 

 El principal objectiu de l‟escola és seguir el currículum nacional que es fa a Corea perquè 

tard o d‟hora aquest alumnat tornarà al seu país d‟origen.. 

Normalment l‟alumnat que assisteix a l‟escola va des de parvulari fins a year 8. Algunes 

vegades preparen els GCSE i els A levels (General Certificates of Secondary Education) de 

coreà. Durant aquest curs han preparat un alumne per aquest examen. 

 El nombre d‟alumnes de l‟escola acostuma a ser de 20 a 25 alumnes, però en aquests 

moments només hi tenen 12 alumnes matriculats; acostuma a haver-hi força mobilitat, 

alumnes que s‟estan al país per un període d‟un, dos, tres , quatre  anys…Aquesta mobilitat 

també afecta a les quotes que rep l‟escola per part de cada alumne/a ja que alguns alumnes 

tornen a Corea quan el curs escolar encara no  s‟ha acabat. Des de l‟any 2003 el nombre 

d‟alumnat ha minvat, però afortunadament també ha minvat el lloguer que han de pagar per 

l‟edifici a on imparteixen les classes. 

Yubin em va explicar que normalment les famílies coreanes quan arriben al país els primers 

sis mesos es concentren en procurar reforçar intensivament l‟anglès dels seus fills ja que és la 

llengua del país i la llengua d‟instrucció escolar i posteriorment quan els seus fills o filles 

estan cursant year 3, year 4 o year 5 i ja parlen ambdues llengües a es preocupen d‟inscriure‟ls 

a una community school per tal de mantenir la llengua i la cultura dels seus fills i filles. 

Ella i el seu equip, dues estudiants coreanes que cursen el doctorat  en educació a Oxford, 

imparteixen les classes cada dissabte al matí de 9:30 a 12:30 a l‟església coreana de 

Headington. 

 
Metodologia de treball 

 
Normalment es concentren bàsicament en l‟ensenyament de dues àrees curriculars: literatura 

coreana i matemàtiques. 

Cada dissabte l‟escola comença a les 9.30. L‟ensenyança al llarg de l‟any està dividida en tres 

trimestres i cada trimestre s‟impedeixen deu lliçons. 
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Cada dissabte els alumnes realitzen les següents tasques eductives: 

 

De 9.30 a 10 Estudi dels caràcters xinesos 

 

Tots els alumnes a excepció dels de parvulari 

estudien els caràcters xinesos. És molt 

important que aprenguin els caràcters xinesos 

perquè  en fer aquest aprenentatge és molt 

més fàcil per ells aprendre el significat de 

parts de les paraules coreanes i els facilita 

l‟aprenentatge de la lectoescriptura. 

 

De 10 a 10:10 Cultura coreana 

Consideren aquests aspectes culturals molt 

importants. 

Cada dissabte es treballa amb els alumnes de 

totes les edats els diferents tipus de 

llenguatge que cal utilitzar si la seva 

conversa és amb un amic o bé si la conversa 

és amb una persona més gran que ells; en 

aquest segon cas les frases són més 

respectuoses i educades. També es treballen 

quines són les normes de comportament en 

una escola a Corea 

 

De 10.10 a 11 Literatura coreana 

 

 

De 11 a 11.30 Esbarjo 

L‟hora d‟esbarjo és molt important per a 

programar activitats de comunicació: anglès-

coreà, coreà-anglès. Els alumnes que s‟han 

inscrit a l‟escola i acaben d‟arribar de Corea 

són un bon model de llengua per als que ja fa 

temps que han marxat del seu país d‟origen i 

alhora l‟alumnat que acaba d‟arribar 

s‟enriqueix de l‟anglès que parla l‟alumnat 

que ja fa temps que va deixar el seu país. 

 

 

De 11.30 a 12.30 Matemàtiques 

 

 

 

 

Abans de començar el curs acadèmic el professorat es reuneix per a elaborar la programació i 

rep un curs de formació. 

Un dissabte per trimestre es programa una excursió; per exemple l‟endemà de la nostra 

trobada tota l‟escola anaven a collar maduixes (“Pick your own”). Es tracta d‟una activitat 

extesa Anglaterra; pagues uns diners a una granja i durant un temps pots collar les maduixes 
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que vulguis. A vegades la sortida trimestral comporta que un convidat  prepari una visita per a 

l‟alumnat, per exemple una que van preparar aquest curs va ser una visita a l‟Ashmolean 

Museum d‟Oxford. El convidat va preparar una activitat de Tresure Hunt per a l‟alumnat; va 

muntar tres grups  formats per alumnes de diferents edats, així els grans es feien càrrec dels 

petits i entre tots havien de trobar el tresor. 

Cal destacar el voluntarisme de tot el professorat que treballa en aquestes escoles,  amb uns 

salaris molt baixos i encara amb poc reconeixement institucional. 
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4.4.6- ENTREVISTA AMB REMI GONTHIER, Coordinador per  al Desenvolupament  

           de les Supplementary Schools a Coventry  (Contin You, Resource Unit for Supple-      

 mentary and Mother Tongue Schools). 

 

Vaig realitzar aquesta visita el dia 26 de juny de 2007. Quan vaig visitar l‟ escola de 

primària F de Coventry (4.3.2) a l‟entrada hi havia un petit llibret informatiu per als 

pares i mares en el qual s‟informava de les Community Schools  de Coventry per tal 

que aquelles famílies que ho desitgessin els seus fill/es poguessin mantenir la seva 

llengua materna i estudiar-la a nivell acadèmic. 

 

 

                                   
 

A l‟escola F em van aconsellar que seria molt interessant per a la llicència d‟estudis posar-me 

en contacte amb  Rémi Gonthier. En els mails que em va enviar per acordar el dia i l‟hora de 

l‟entrevista no hi faltaven mai salutacions en català. 

Quan preparava l‟entrevista a la revista The Bullet!n vaig trobar informació sobre la tasca que 

Rémi Gonthier havia portat a terme a Coventry el directori de supplementary schools de la 

ciutat. 

 

 
                                                                                 Bulletin.Spring 2007 
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L‟entrevista va tenir lloc a la  Local Education Authority de Coventry. Contin You és un 

centre que summininstra informació i assessorament sobre el sector de Community 

Languages. Es va iniciar l‟any 1997 com a entitat sense ànim de lucre i l‟any 2007 ha rebut 

una inversió important per part del govern, la qual cosa no fa que aquest centre estigui 

supeditat al govern. Des de Contin You es vetlla per la qualitat i la professionalització del 

sector de  supplementary schools i entre els diferents projectes que es porten a terme: 

 

 Estan desenvolupant un marc de qualitat per a les Supplementary Schools. 

 Estan desenvolupant un Codi de Pràctica i un programa de premis que 

incentiven la qualitat professional. 

 Fan campanya per a obtenir ingressos per al sector. 

 Treballen per a aconseguir accés als locals de les escoles de primària i 

secundària. 

 Desenvolupen formació de professorat i de directors/directores homologada. 

 Treballen a nivell regional per tal d‟obtenir el suport de les Local Education 

Authorities. 

 Es porten a terme projectes innovadors amb les comunitats que acaben 

d‟arribar al país. 

 

 

L‟any 2004 es va començar a editar un butlletí trimestral que informa de notícies 

rellevants del sector: The Bullet!n, The National Resource Centre for Supplementary 

Education. 

Rémi Gonthier em va explicar que a les ciutats angleses a on es troba més 

desenvolupat el sector de Supplementary Schools (Community Language Schools o 

Mother Tongue Schools) era a ciutats com Manchester i Londres. Aquests tipus 

d‟escoles van aparèixer a Anglaterra cap als anys cinquanta i seixanta. La comunitat 

negra caribenya va avocar molt esforços a crear aquest tipus d‟escoles perquè 

l‟alumnat afrocaribeny no aconseguia bons resultats escolars i es van preocupar de 

crear escoles que transmetessin els seus valors i la seva cultura. Actualment, malgrat 

es fa difícil de precisar hi ha unes cinc mil escoles d‟aquest tipus a Anglaterra i 

d‟aquestes cinc mil, unes dues mil es calcula que estan a Londres. Fa uns deu o quinze 

anys que es va començar a donar importància a aquest tipus d‟escoles coincidint amb 

el valor que s‟anava donant al bilingüisme. Així doncs, la majoria de Supplementary 

Schools, van començar a partir de la voluntat d‟individus que  volien que els seus fills 

creixessin bilingües i no es perdessin els seus valors i la seva cultura 

Algunes escoles de primària i secundària al tenir molt alumnat que parla urdú, polac ... 

es plantegen impartir dins l‟horari lectiu classes amb aquestes llengües, però són els 

mateixos pares que prefereixen que aprenguin les anomenades llengües modernes 

(francès, alemany, espanyol ...) perquè l‟urdú o el polac ja l‟aprenenen a la 

Community School.  

Rémi Gonthier em va comentar que és molt interessant el treball que es porta a terme 

a algunes escoles de primària en les quals es valora la feina que l‟alumnat fa a les 

Supplementary Schools i l‟ensenyen a la resta dels companys i passen a ser 

professors/professores de la seva llengua a la resta dels companys i companyes de 

l‟aula. M‟anomena el llibre de la Dr. Charmian Kenner a on s‟expliquen aquestes 

experiències i és un dels llibres que em va facilitar la meva supervisora per a preparar 

el meu projecte de recerca: Becoming Biliterate, també gràcies a la meva supervisora 

vaig poder conèixer-la personalment. (Veure apartat 4.3.9). 



 224 

En acabar l‟escolaritat obligatòria l‟alumnat ha de tenir sis GCSE‟s (General 

Certificate of Secundary Education); si no tenen cap GCSE no poden trobar cap feina. 

Un del que es poden treure és el GCSE en la seva llengua materna, normalment es 

tracta d‟un examen molt bàsic. Ell em va comentar que a activitats extraescolars de 

migdia havia ensenyat  francès  a alumnat provinent de països africans que tenien com 

a llengua materna el francès, a altres escoles s‟ensenya el panjabi ... Aquesta pràctica 

fa que molts alumnes es puguin treure els GCES´s  en la seva llengua materna abans 

d‟hora perquè ja estan preparats. 

 En acabar l‟escolaritat obligatòria si continuen estudiant són dos anys més de 

batxillerat i han d‟aconseguir els A levels. Un d‟aquests A levels pot ser el de la seva 

llengua materna i se´l poden treure a l‟escola de secundària que vagin o bé a la 

supplementary  school que estiguin estudiant; els A levels que es treuen estan en 

funció de la carrera que vulguin estudiar a la universitat o al college. 

En acabar l‟entrevista em va ensenyar tot de recursos: llibres multilingües, diccionaris 

multilingües, vocabulari bàsic, material per donar la benvinguda  ... que es troben a la 

Local Education Authority de Coventry i el professorat que té alumnat nouvingut o 

que prové de comunitats lingüístiques o culturals minoritàries pot agafar aquest 

material en préstec per a atendre millor aquest alumnat. Em va explicar que tenien 

molt material elaborat per Hounlow Language Service (Veure apartat 4.3.3). 

A posteriori de la meva visita Rémi Gonthier tingué l‟amabilitat d‟enviar-me un 

conjunt de pàgines web que va creure oportunes per a la meva llicència d‟estudis. 
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4.5- L’ENSENYAMENT DE LES LLENGÜES MODERNES A PRIMARIA.  

 

 

“The centrepiece of “the National Languages Strategy Languages for All Languages for 

Life” is our commitment to give every child between the ages of 7 and 11 the entitlement to 

learn a new language. This marks a fundamental shift in our approach to language learning 

in this country and, by 2010 will transform the shape of language learning in our schools.” 

 

   The KS2 Framework for Languages,2005 

 

“It‟s not good news, however. Two years ago, the government launched its international 

strategy for education. The same year, languages ceased to be compulsory at GCSE. The 

subsequent decline in the take-up of the languages has just sparkled a top-level review.” 

Educationguardian “The global classroom” 14-11-06 

 

A la majoria dels països europeus l‟obligatorietat de l‟ensenyament d‟una llengua estrangera 

comença a primària, però aquest no ha estat el cas de Regne Unit. Durant els anys 90 la 

necessitat d‟una Europa multilingüe va fer que es tornés a replantejar de nou com a tema 

prioritari l‟ensenyament d‟una llengua estrangera a primària. Hi ha hagut moltes iniciatives 

des de Local Education Authorities i  en estudis pilot portats a terme a Escòcia. 

El començament del segle XXI s‟ha pogut constatar un creixent interès envers l‟aprenentatge 

de llengües estrangeres a primària (Nick Jones, Ann Barnes and Marilyn Hunt,2005). Els mals 

resultants  del projecte pilot de l‟ensenyament del francès (1964-1974) van fer que el govern 

deixés de donar suport a l‟ensenyament del francès al currículum de primària. En aquest 

experiment pilot hi van participar  un  35% d‟escoles de primària d‟Anglaterra i Gales i l‟edat 

dels alumnes estava compresa entre els vuit  i els 11 anys, van participar-hi 125 escoles, un 

total de 6.700 alumnes El principal objectiu de l‟estudi era veure quines avantatges 

comportava el fet d‟introduir l‟aprenentatge del francès quan els alumnes tenien 8 anys. 

L‟informe Burstall (Burstall, Clare Primary French in the balance. Windsor: NFER, 1974) va 

assenyalar que  a l‟edat de setze anys no hi havia diferències significatives entre aquell 

alumnat que havia après francès des dels vuit anys i el que no ho havia fet. 

 

Tal i com he assenyalat, malgrat no és obligatori fins el 2010 impartir una llengua estrangera 

a primària des de KS2 (Year 3, Year 4 i Year 6) moltes escoles de primària estan impartint 

una llengua estrangera. 

A l‟escola A s‟oferia alemany des de Year 1 i francès i llatí en after-school clubs. A l‟escola 

B francès a Year 6 i a l‟escola D italià. Cal assenyalar que és bastant comú que a vegades a 

primària s‟hagi estudiat una llengua estrangera i després en arribar a secundària la llengua 

estrangera d‟estudi sigui una altra. 

 

The Primary Language Show, Manchester 16-17 de març diferents conferències assenyalaven 

la urgència de normalitzar l‟ensenyament de llengües estrangeres a primària. Dues d‟aquestes 

conferències portaven per títol: 

 

- Sustaining Languages through KS2 („Help I‟ve got Y6 and I don‟t speak French‟) 

- La Jolie Ronde, French Scheme of Work. A complete KS2 solution 

 

És important assenyalar que The KS2 Framework for Languages,2005 , a la programació 

general de year 3 hi ha un apartat dedicat a Knowledge about language i un sobre 

Intercultural understanding. 
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En knowledge about language un dels objectius és: 

 

 Recognise that many languages are spoken in the UK and across the world. 

 

I en Intercultural understanding els objectius són: 

 

3.1. Learn about the different languages spoken by children in the school. 
o Increase awareness of linguistic and cultural diversity. 

3.2. Locate country/countries where the language is spoken 

o Identify some of the countries where the language is spoken. 

 

3.3. Identify social conventions at home and in other cultures. 
o Know some facts about one country, eg. Climate, main towns, famous landmarks, 

products. 

 

 

3.4. Make indirect or direct contact with the country/countries where the language is 

spoken. 

 

o Have contact with a native speaker 

o View a video or media resource about the country 

o Send an e-mail, letter or postcard to a partner school. 

 

 

S‟estableix per tant un clar nexe d‟unió entre les anomenades llengües modernes (anglès, 

francès, alemany, italià ...) i les community languages, llengües que porten convivint amb la 

llengua anglesa durant molts anys. 

El Centre Nacional de Llengües (CILT), de la mateixa manera que ofereix diferents vídeos 

model de bona pràctica que el professorat pot consultar de cara a millorar la seva didàctica i 

metodologia envers les llengües modernes , també ofereix aquest recurs per a millorar la 

didàctica de les anomenades community languages (urdú …). 

També és important assenyalar el rol de les native speaker assistants a l‟escola primària en 

l‟ensenyament de llengües modernes. Aquest és el testimoni del coordinador de francès d‟una 

escola: 

 

“Our French assistant has had a great impact on raising the profile of languages in the 

school. Pupils all enjoy lessons and motivation is improved. They can see the relevance of 

learning a language having met a „real, live‟ French person.” (Martin, Farren, 2004:5). 

 

 

4.5.1- OBSERVACIÓ DE L’ENSENYAMENT DEL FRANCÈS A L’ESCOLA 

PRIVADA THE DRAGON SCHOOL D’ÒXFORD. 

 

La Dr. Lynn Elder de la Universitat d‟Oxford em va aconsellar que contactés amb l‟escola 

privada Dragon School d‟Oxford ja que tenien un enfoc multilingüe i multicultural que era 

interessant d‟explorar per al meu projecte de recerca. En aquesta escola s‟ensenyava francès i 

espanyol dins del currículum i els alumnes podien aprendre mandarí, japonès i italià en 

activitats extracurriculars. Alguns  alumnes d‟aquest centre feien classes de llatí en un after-

school club de l‟escola A.  Per a establir les dates i els cursos a observar vaig tenir una 

trobada amb el cap d‟estudis del centre. En dir-li que la meva recerca es centrava en l‟escola 
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primària, m‟aconsellà d‟observar l‟ensenyament-aprenentatge del francès ja que l‟espanyol no 

l‟ensenyaven fins a secundària. 

Vaig demanar si era possible observar l‟ensenyament del francès des de Year 1 fins a Year 6 

per a poder veure l‟evolució de l‟aprenent. 

La majoria de grups observats tenien un nombre d‟alumnat entre 15 i 20 alumnes. Als 

diferents grups hi havien més nens que nenes ja que aquesta escola havia  sigut una escola de 

nens. A tots els grups la llengua vehicular de la classe va ser el francès, malgrat a vegades es 

feien breus explicacions en anglès. 

Els grups de Year 1, Year 2 rebien 30 minuts de classe a la setmana i els grups de Year 3 

quaranta-cinc minuts a la setmana. Els grups observats des de Year 1 fins a Year 3 va ser la 

mateixa professora especialista la que impartia la classe, metre que de Year 4 fins a Year 6 

vaig veure diferent professorat especialista a cada observació. Les classes a Year 1-2-3 

s‟impartien a la classe de l‟alumne/a i no a l‟aula d‟anglès. 

Els grups de Year 1-2 i 3 estaven estudiant els aliments i els recursos utilitzats per la mestra 

eren una bossa de roba que contenia fruits de plàstic, l‟aparell de CD, cançons i fotocòpies 

d‟expressió escrita del llibre Skoldo. Les classes sempre van començar amb activitats orals 

(jocs i cançons) que duraven uns vint minuts i acabaven amb una breu activitat d‟expressió i 

comprensió escrita. A Year 3 l‟alumnat tenia una llibreta a on enganxava les diferents 

fotocòpies treballades. La professora em comentà que no seguia un llibre de text i que 

utilitzava diferents materials recomanats pel departament d‟educació. A l‟escola aplicaven el 

mètode Jolly Phonics recomanat pel departament d‟educació. Val a dir que la professora 

utilitzava enganxines i el reforç positiu oral al valorar les diferents intervencions de l‟alumnat. 

A continuació explico la sessió d‟observació d‟un dels grups de   Year 2  observats per a 

explicitar millor els objectius, recursos i metodologia emprada. 

 

 

Duració de la classe: Trenta minuts 

Grup: Year 2 

Objectius de la lliçó: introduir el nom d‟algunes fruites. 

Recursos utilitzats: l‟aparell de CD per a treballar dues cançons (CD Nº29 J‟ai soif j‟ai fam, 

J‟adore les glaces SKOLDO pàg 23), un full d‟activitats ( Les fruit SKOLDO pàg 22), una 

bossa de roba amb fruits de plàstic (la pomme, l‟orange, la poire, la banane, le citron, la 

fraise). 

Number d’alumes: 15 (la majoria nens) 

Ambientació de l’aula: treballs de plàstica i treballs en llengua anglesa(colours, months of 

the year, projects) . 

Metodologia: practica de les diferents habilitats lingüístiques al llar de la classe (comprensió 

oral, expressió oral, lectura i expressió escrita 

Continguts tractats: Les fruits - Les coleurs 

 

Primerament l‟alumnat es va asseure a l‟estora de la classe i van anar intercanviant 

salutacions amb la professora. Després de les salutacions, mentre la professora buscava el 

nombre de pista de la cançó van revisar els nombres. Van escoltar la cançó“J‟ai soif j‟ai 

fam”. Després d‟escoltar la cançó la professora va donar enganxines a aquells alumnes que 

recordaven algunes de les paraules de la cançó. Tot seguit la professora tenia un fruit de 

plàstic amagat a la mà i els infants havien d‟endevinar de quin fruit es tractava. Durant la 

sessió també va fer servir altres jocs d‟endevinar diferents ítems de vocabulari per exemple: 

qui endevina quin fruit estic pensant?. També feia preguntes individuals als alumnes sobre 

quina fruita els agradava menjar. A continuació van revisar els colors fent ús de les fruites de 

plàstic que hi havia a la bossa de roba. En acabar les activitats orals, cada infant va seure al 
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seu lloc a la classe per a realitzar un exercici d‟expressió escrit a sobre el vocabulari treballat. 

Per acabar la classe van seure altra vegada a l‟estora i van escoltar i cantar la cançó  J‟adore 

les glaces. Els infants van anar dient adéu a la professora en la llengua d‟estudi. 

 

Els  grups de Year 4-5 i 6 cada  grup rebia quatre classes de francès   a la setmana, tres de 35 

minuts i una d‟una hora i es separava cada grup set nivells diferents d‟acord amb el seu nivell. 

Algunes vegades, durant el curs, alguns alumnes canvien de grup cap a un nivell superior o 

inferior depenent de la seva evolució. La persona que va guiar la meva visita tot el dia em 

comentà que d‟aquesta manera els alumnes es sentien més segurs i l‟aprenentatge era millor. 

“They don‟t like to spend all the course being at the bottom, with problems of understanding 

and not achieving the main aims.”.  

A totes les sessions en que vaig observar aquests grups els recursos utilitzats van ser la 

pissarra interactiva, la llibreta, el llibre de text i un petit llibret diferent segons el nivell de 

l‟alumne/a que recollia el vocabulari, estructures ... a aprendre aquell curs. Durant les 

diferents sessions observades l‟alumnat se‟l veia força motivat. 

A continuació explico la sessió d‟observació a un grup de Year 4 de nivell mitjà  per a 

explicitar millor els objectius, recursos i metodologia emprada. 

 

 

 

 

 

Duració de la class: 35 minuts 

Grup observat: grup de Year 4 de nivell mitjà. 

Recursos utilitzats: la pissarra interactiva, mímica, jocs comunicatius i full amb una 

quadricula dibuixada per a fer un bingo de vocabulari d‟animals. 

En aquest nivell no tenen llibre de text. Tenen un petit llibre elaborat per l‟escola amb  

informació molt bàsica (nombres de l‟1 al 20, colors, accions bàsiques, dies de la setmana, el 

temps atmosfèric, la casa, les hores, parts del cos...). 

Nombre d’alumnes: 18 

Ambientació de l’aula: molts objectes de l‟aula tenen una etiqueta amb el seu nom en 

francès, i hi havia diferents murals amb aquesta llengua, el menú de menjador també estava 

penjat en un lloc visible de la classe en francès. 

Metodologia: molta repetició, molt llenguatge gestual i algunes explicacions en anglès. La 

professora recompensava les intervencions de l‟alumnat amb molt reforçament oral. 

Continguts tractats: expressió dels sentiments/animals, l‟article indeterminat un i una i 

l‟expressió Je suis  

 

Primerament la professora va saludar la classe en francès i els alumnes també van contestar en 

francès. Tot seguit va començar la classe revisant el que havien treballat a la classe anterior: 

Com estàs? . L‟alumnat li anava responent: Estic malalt/-a, estic trit/-a ... 

Tot seguit la professora iniciar un joc en el que no hi havia connexió entre els seus gestos i 

l‟expressió que deia i els alumnes havien de dir l‟expressió correcta. Per exemple la 

professora deia : estic malalta,però els gestos corresponien estic contenta. L‟alumne/a alumna 

que feia bé la correcció el que representava davant dels companys una nova situació que els 

companys i companyes havien de corregir. 

En la següent activitat amb la pissarra interactiva van revisar vocabulari referent a noms 

d‟animals:. 

Un  lapin is a rabbit. 

Un chien is a dog. 
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Un  poisson is a fish. 

Un cheval is a horse. 

Un  chat is a cat. 

Un souris is a mouse. 

Un hamster is a hamster. 

Un oiseau is a bird. 

Un singe   is a monkey. 

Un  cochon d‟Inde   is a pig from India.  

 

Després la mestra va repartir per a cada alumne/a un full amb una quadricula dibuixada per a 

que l‟alumnat dibuixés els animals que volgués per tal de fer una sessió de bingo. A la 

quadricula hi havien de dibuixar nou animals dels quals en sabessin el nom en francès.  Quan 

el Big Ben que hi havia a la pissarra interactiva va sonar havien de parar atenció als animals 

que la professora anava anomenant. L‟alumne guanyador va dir en veu alta el nom dels 

animals que havia dibuixat. Llavors a  la quadricula de l‟altra cara del full havien d‟escriure el 

nom de nou animals que recordessin, al principi hi havia ajuda a la pissarra interactiva. Van 

tornar a jugar al bingo, però ara amb els noms dels animals. 

En acabar la classe els alumnes anaven sortint a mesura que deien adéu en francès a la 

professora. 
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4.5.2- OBSERVACIÓ DE L’ENSENYAMENT DEL FRANCÈS A LLENGUA 

ESTRANGERA A TRES ESCOLES ESTATALS D’ÒXFORD. 

 

Christina Skarbek professora de la Universitat de Brookes d‟Oxford em facilità la persona de 

contacte per a poder   visitar   tres escoles públiques i observar l‟ensenyament del francès. 

Previ a les visites em vaig entrevistar amb la  professora especialista de francès que 

observaria. Formava part de la plantilla de l‟escola de secundària Cheney, escola especialista 

en llengües .A Anglaterra hi ha algunes escoles de secundària que s‟especialitzen en 

determinades àrees del currículum.. Entre l‟alumnat d‟aquest centre es parlen unes cinquanta 

llengües diferents i l‟escola encoratja a que es treguin els certificats acadèmics de les seves 

llengües d‟origen.  

La professora que  vaig poder observar impartint classes a primària formava part de la 

plantilla del centre de secundària anteriorment esmentat i en aquells moments donava classes 

de francès a 28 grups d‟alumnes de primària de diferents escoles estatals. Quan ella impartia 

les classes  procurava que la professora que posteriorment, a partir de l‟any 2010, haurà de fer 

aquestes classes estigui d‟observadora per tal d‟aprendre, però  em va comentar que a vegades 

es troba que estan fent altres tasques. 

Em va explicar  que el fet de tenir 28 grups d‟uns 25-30 alumnes se li feia molt difícil 

d‟aprendre tots els noms dels alumnes i havia de dur les tasques molt ben programades per a 

assegurar-se de no repetir continguts. Fa dos anys el govern va treure la obligatorietat 

d‟estudiar llengües estrangeres dels 14 als 16 anys i això va fer que molts alumnes no 

continuessin estudiant-les però la seva escola, a l‟estar especialitzada en d llengües  sempre 

s‟hi han estudiat llengües estrangeres des dels 11 als 14 i dels 14 als 16. 

Vaig poder seguir la tasca d‟aquesta professora a tres escoles estatals d‟Oxford a grups de 

Year 3, Year 4 i Year 5. La mestra anava a les diferents aules amb un carretó que contenia el 

material que necessitava per a impartir les classes aquell dia al diferents grups ja que l‟aula a 

on s‟impartien les classes no era l‟aula de francès, era l‟aula a on s‟impartien la majoria de 

matèries al grup-classe. Un petit gosset de peluix la va acompanyar a totes les sessions, era la 

mascota de les classe, els /les alumnes el saludaven en francès i la mestra l‟utilitzava per a 

afavorir que la llengua vehicular de la classe fos el francès. També en diferents ocasions feia 

ús de la pissarra interactiva de l‟aula per a explicar contes, treballar vocabulari i estructures 

lingüístiques. Una de les adreces d‟internet que utilitzava era: linguascope.co.u.k 

 La majoria de les vegades la professora-tutora i la professora ajudant de l‟aula estaven en 

silenci observant la classe i posant ordre si calia, en alguna ocasió algun/a mestre/a també 

intervenia en la dinàmica de la classe. Durant les diferents sessions observades l‟alumnat se‟l 

veia força motivat. 

A continuació explico una sessió d‟observació a un grup de Year 3   per a explicitar millor els 

objectius, recursos i metodologia emprada. 

 

Duració de la class: 35 minuts 

Grup observat: grup de Year 3  

Recursos utilitzats: plats de plàstic amb els nombres de l‟1 al 10, el gosset de peluix que 

l‟acompanyava a totes les sessions, el conte La rêve de Mimi, aparell de CD (cançó: Bonjour, 

comment ça va?), TPR, rap 

 Quel âge as toi?. 

Nombre d’alumnes: 21 

Ambientació de l’aula: treballs produïts pels alumnes en anglès, pòsters i rètols en anglès. 

Metodologia: molta repetició, molt llenguatge gestual i algunes explicacions en anglès. La 

professora recompensava les intervencions de l‟alumnat amb molt reforçament oral i 

enganxines. 
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Continguts tractats: nombres de l‟1 al 10 

 

 

En iniciar la classe la professora va saludar a l‟alumnat en francès i aquest li va respondre. La 

classe s‟inicià amb tots els infants asseguts a l‟estora  .La primera activitat que van fer va ser 

practicar  la cançó: Bonjour, comment ça va?. Després van practicar els nombres de l‟1 al 10. 

La mestra els va donar a cada nen/a un plat amb un nombre diferent, llavors un per un 

s‟alçaven i anaven dient l‟edat que tenien d‟acord amb el nombre que hi havia al plat que els 

hi havia tocat.. Llavors van practicar el rap: 

Quel âge as toi?. La professora els feia cantar el rap tapant-se lleugerament el nas. En la 

segona ocasió que el cantaven havien de marcar el ritme picant de mans. Després la mestra 

anava tirant el ninot de peluix a diferents alumnes i aquests li havien de respondre l‟edat que 

tenien.  Tot seguit van fer una mica de TPR, la professora els anava donant ordres en francès i 

els infants havien de fer el que ella proposava. En acabar la classe els explicà el conte: Le 

Rêve de Mimi de Lucy Cousins. A mesura que la mestra anava explicant el conte els infants 

anaven fent els gestos del que passava i anaven repetint estructures lingüístiques i vocabulari 

bàsic. Finalment la mestra va despedir-se i l‟alumnat li va respondre. 
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4.6. ASSISTÈNCIA A CONFERÈNCIES I SEMINARIS. 

 

 

El dia 3 de novembre vaig visitar la professora Viv Edwards de la Universitat de Reading. Ella 

m‟aconsellà que contactés amb NALDIC (National Association for Language Development in 

the Curriculum) per situar-me en el tema de l‟ensenyament de l‟anglès a l‟alumnat nouvingut 

i/o alumnat provinent de grups culturals lingüístics minoritaris. El mes de novembre de 2006 

em vaig fer membre d‟aquesta organització sense ànim de lucre que vetlla per l‟ensenyament-

aprenentatge de l‟anglès a l‟alumnat que no té l‟anglès com a llengua materna. NALDIC vetlla 

per a que el professorat estigui el suficientment preparat per a atendre les necessitats de 

l‟alumnat bilingüe i multilingüe. Publica diferents llibres   en aquesta matèria, fa arribar a tots 

els seus membres una revista trimestral d‟actualitat sobre el tema, i organitza diferents 

conferències i actes al respecte. El dia 11 de novembre vaig assistir a la catorzena conferència 

de NALDIC: “Advocacy: Entitlement, Inclusión and Expectations”, School of Oriental and 

African Studies (SOAS), University of London. El ponent de la sessió va ser Joseph Lo 

Bianco de la Universitat de Melbourne, la seva conferència es titulava: “Dilemas and 

promises of difference, equality and language educación”. A partir de l‟experiència 

australiana, i també tenint en compte les polítiques lingüístiques d‟altres països de parla 

anglesa, el ponent exposà com la política lingüística és un índex de polítiques d‟obertura social 

i cultural, i com ansietats socials i econòmiques han fet que minvessin els drets lingüístics. Tot 

seguit la resta de conferenciants van centrar les seves presentacions en diferents temes: 

 Constant Leung, Kings Collage, University of London: “EAL: a case of curriculum 

integration or assimilation?” . Reflexionà sobre la necessitat de renovar el curriculum per 

tal d‟atendre les necessitats de la població escolar multilingüe que hi ha a les escoles 

angleses. 

 Joanna McPake,  Scottish CILT, University of Stirling: “Supporting Community 

Language Learners in Scotland”. La conferenciant ens presentà el fet que a Escòcia es 

parlen més de 100 llengües diferents entre almenys uns 12000 nens i nenes. Entre les 

diferents community languages hi ha: el gaèlic,l‟urdú, l‟italià, el xinès, el polac , el Ioruba, 

el llenguatge de signes … Exposà el dret que tenen els pares i mares de donar als seus fills 

i filles la seva herència cultural i feu un balanç de la provisió (per exemple l‟urdú ja 

s‟ensenya com a llengua moderna en més de 20 centres de secundària …) i de les 

mancances que encara hi han (per exemple no s‟ensenyen aproximadament 80 llengües 

…). Entre d‟altres temes va assenyalar la importància que hi hagin vies per tal que el 

professorat d‟aquest sector pugui anar incrementant la seva professionalitat. 

 Meirion Prys-Jones, Welsh Language Board: “Welsh- a practical approach to Language 

Planning”. El conferenciant va explicar quins eren els principals objectius de  The Welsh 

Language Board: promocionar i facilitar l‟ús del gal·lès, tractar de trobar diferents vies 

d‟augmentar l‟ús d‟aquesta llengua a la vida diària. Les diferents iniciatives es concentren 

en el  sector educatiu i en promoure el seu ús a la comunitat (la transmissió de la llengua a 

la família, els festivals culturals, les campanyes publicitàries …). 

 Matthew Wallen, University of Limerick, Department of Languages and Cultural Studies 

and Centre for Applied Language Studies:”The Need for a Long-Term, Comprehensive 

Approach to EAL.” S‟analitzà la provisió de EAL a les escoles irlandeses. La conferència 

va  centrar-se en la importància de millorar la provisió de EAL considerant les necessitats 

educatives d‟aquest alumnat. Exposà la necessitat de tenir en compte models més 

inclusius i de no treure aquest alumnat de l‟aula per a poder rebre aquest suport. Cal 

també incrementar el temps que aquest alumnat rep aquest suport, ja que actualment reben 

aquest suport durant dos anys, però la recerca demostra que  la fluïdesa acadèmica de la 

llengua requereix un període d‟entre set i deu anys. També destacà la importància d‟ 
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invertir en la formació de professorat , i d‟incorporar altres llengües al model bilingüe 

irlandès-anglès. 

 

A la tarda es van organitzar diferents grups de discussió centrats en el curriculum, en el 

manteniment de la llengua materna, en l‟avaluació i seguiment d‟aquest alumnat,  en els 

estàndards professionals del professor-tutor i en el professorat especialista de EAL. 

 

En aquesta conferència es va difondre informació sobre Teachers’ TV, un recurs que ha estat 

molt útil per a la meva formació  sobre el tractament de llengües a Regne Unit; els diferents 

programes presenten models de bona pràctica i recursos per tal que el professorat pugui 

millorar la seva pràctica docent . En aquesta ocasió se‟ns va donar informació de com 

registrar-nos per tal de rebre informació regular sobre els diferents temes educatius que 

s‟anaven tractant i ens van  donar un llistat de programes, interessants a consultar en la matèria 

de EAL (English as an Additional Language. 

 

 

El dia 1 de febrer vaig visitar el Goldsminth College, University of London. La meva 

supervisora em facilità el contacte amb  la doctora Charmian Kenner, qui després d‟exposar-li 

els objectius de la meva llicència, em va donar a conèixer el seu projecte de recerca: 

Developing bilingual learning strategies in mainstream and community contexts. ESRC-

funded research Project 2006-2007. Investiguen: 

 

 Com l‟escola ordinària pot donar suport a l‟aprenentatge d‟alumnat de segona i tercera 

generació provinents de comunitats lingüístiques minoritàries establertes concretament 

a Regne Unit .quan les seves famílies parlen una llengua diferent de la d‟instrucció 

escolar. 

 Volen esbrinar si en cas que  la llengua anglesa sigui la més desenvolupada per part de 

l‟alumne/a, és rellevant i necessari donar aquest suport bilingüe en el seu 

aprenentatge? Es tracta d‟alumnes amb bons resultats acadèmics, necessiten que la 

seva llengua sigui inclosa al currículum educatiu? Si és així quines estratègies 

bilingües es poden portar a terme en el conjunt del grup-classe. 

 

Van desenvolupar la investigació a dues escoles de primària de Tower Hamlets a Londres, 

eren dues escoles pilot que formaven part del Primary National Strategy EAL(English as an 

Additional Language). Primer es van centrar en grups petits d‟alumnat de Year 2,4 i 6. A 

partir d‟aquí el professorat va desenvolupar diferents estratègies per tal d‟incloure el  

bilingüisme a les seves classes. La investigació va començar identificant l‟alumnat que assitia  

a classes de community languages després de l‟escola o els caps de setmana. Van visitar 

aquestes escoles  per a observar com s‟ensenyava la llengua i les matemàtiques en la llengua 

d‟aquest alumnat. Llavors, amb l‟ajuda de professorat de community schools,  professorat de 

primària i professorat ajudant bilingüe,van crear activitats curriculars bilingües que es podien 

aplicar a la dinàmica de l‟aula ordinària. La majoria de les famílies de Tower Hamlets a 

Londres parlen Sylheti una varietat del Bengali que no té versió escrita, algunes famílies 

parlen altres varietats diferents del Sylheti. El terme „Bangla‟ s‟utilitza a la comunitat de 

Tower Hamlets per a cobrir totes aquestes varietats lingüístiques incloent-hi el Bengali 

Standard. 

Previ a la investigació els nens i les nenes no tenien gaires oportunitats d‟utilitzar el bengalí a 

les diferents tasques acadèmiques escolars. Com que l‟anglès era la llengua més 

desenvolupada en aquest alumnat, el bengalí semblava que ja no era necessari aprende‟l. 

L‟estudi revela, però, el desig de l‟alumnat d‟aprendre també mitjançant aquesta llengua 
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alhora que ho fan en anglès perquè se n‟adonen que del contrari la van perdent la seva llengua 

materna. La investigació revela també que l‟alumnat percep que les seves identitats no són 

reconegudes a l‟escola. Investigadors, alumnat i professorat van contribuir a crear tasques 

bilingües curriculars que demostren que l‟aprenentatge es pot portar a terme a l‟escola 

ordinària en ambdues llengües. Els resultats de la investigació suggereixen que l‟aprenentatge 

bilingüe contribueix a mantenir la llengua de tot aquest alumnat i té el potencial de millorar 

l‟èxit educatiu. 

 

El dia 3 de març vaig assistir a la conferència : “Bilingualism Learning and Achievement 

Conference” London Metropolitan University. Jim Cummins, de la Universitat de  Toronto, 

Canada, va ser el ponent. El ponent criticà la publicació de l‟informe Rose (Rose Review, 

març 2006) molt centrat en la fonètica a l‟hora d‟ensenyar a llegir als nens i nenes. Es 

subratllà la importància de percebre el multilingüisme no com un problema sinó com un 

recurs per aprendre. Insistí en la conveniència que el tractament de  EAL es parli a nivell de 

centre i que no sigui només el professorat de EAL el que porti el tema a l‟escola. El 

professorat de les escoles ha d‟estar assabentat de la recerca rellevant que hi ha sobre el tema i 

que per tant no es pot donar suport i fer seguiment d‟aquest alumnat només durant un o dos 

anys quan la recerca assenyala que es necessita molt més temps, com a mínim cinc anys, per 

assolir la llengua a nivell acadèmic. El professorat ha de conèixer les diferents estratègies que 

hi ha per a fer accessible el currículum a tot aquest alumnat. També convé que el professorat 

sigui conscient de la transferència que els nens i nenes són capaços de fer d‟una llengua a una 

altra; per exemple quan l‟alumne/-a sap dir l‟hora en una llengua no cal que torni a aprendre a 

entendre el rellotge. Jim Cummins va fer reflexionar a l‟audiència sobre la inversió que 

suposa en temps i diners el fet d‟aprendre una llengua estrangera i el fet que el sistema 

educatiu col·labori a que el nostre alumnat s‟oblidi de la seva llengua d‟origen. També va 

apuntar la importància de incloure la cultura i les llengües dels nostres alumnes a la nostra 

programació, la qual cosa comporta  un bona tasca metalingüística, afavoreix la negociació 

d‟identitats i contribueix a que creem una societat més igualitària que no perpetuï les relacions 

de poder. Tot seguit el ponent ens donà a conèixer comentaris d‟alumnes que il·lustraven la 

frustració que molts/moltes alumnes senten al no conèixer la llengua d‟instrucció escolar i al 

fet que l‟escola ignori la seva llengua i la seva cultura. 

 

“When I am allowed to write a story in the class using Urdu I feel confortable and very 

important.” 

“Teachers give me a small task because I don‟t know English.” 

”In English I read small books, in Hebrew I can read what I want”. 

 

 

 

Tot seguit tingué lloc la presentació de diferents experiències a diverses escoles a on hi havia 

pràctiques bilingües i es tenia en compte la llengua i la cultura de l‟alumnat que hi assistia. 

 

A la tarda hi hagueren diferents Workshops i jo vaig participar en aquests dos 

 

 Bilingual Literacies-Charmian Kenner-Goldsmith College: 

La Dra. Charmian Kenner va presentar l‟activitat: „Snow White‟ bilingual                   

activity (English-Bangla). L‟activitat es dugué a terme amb els alumnes de 

Year 2 d‟una escola de Tower Hamlets i es reflexionà sobre tot l‟aprenentatge 

metalingüístic i multicultural que representava incloure activitats com aquesta 

al currículum 
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 Bilingual Identity and Personalised Learning-Manjula Datta-London 

Metropolitan University. 

Aconseguir un ensenyament-aprenentatge de qualitat implica un ensenyament 

personalitzat en que l‟alumne/a sigui el centre del seu aprenentatge; això 

implica integrar les identitats bilingües de tots els/les  nostres alumnes, els seus 

coneixements previs. No ens podem quedar en el fet puntual de només celebrar 

festivals. Cal que el professorat sigui conscient de la importància que l‟alumnat 

mendiqui la seva llengua d‟origen i cal preveure en la nostra programació la 

possibilitat que el nostre alumnat pugui fer ús del seu capital cultural. 

 

 

 

La professora Lynn Erler de la Universitat d‟Oxford em recomanà que seria interessant 

per al meu projecte de recerca  assistir a “The primary Language Show” a Manchester. 

Divendres 16 i  dissabte 17 de març de 2007 vaig assistir a aquestes jornades que van tenir 

lloc al Manchester Conference Centre de Manchester. 

Els diferents workshops als quals vaig assistir van ser: 

 

 Junior Language Portfolio-Nigel Pearson (Language Teaching Adviser, CILT) 

El conferenciant va suggerir diferents activitats pràctiques per tal de 

familiaritzar el professorat amb l‟ús del Language Portfolio. Es presentà el 

Language Portfolio com una bona eina per a recollir el progrés que feien els 

nostres alumnes de les diferents llengües que estudien o tenen competència i 

també com un bon recurs  per a treballar el language awareness. 

 

 Community Languages: using “show me” boards in language lessons- Günay 

Ozarin,Turkish teacher, Churchfield Primary School,London. La conferenciant 

ensenyava turc com a llengua moderna mitja hora a la setmana als alumnes de 

Year 5 de  l‟escola de primària Churchfield Primary School. Assenyalà que 

alguns dels alumnes parlen aquesta llengua a casa, són EAL students, però a les 

seves classes són experts i ajuden als altres companys i companyes.  

Va presentar el recurs de les petites pissarres (mini-boards, wipe boards, dry 

erase boards, show-and-tell boards) com a una bona eina a utilitzar i donà 

diferents exemples en les que eren molt útils ja que entre d‟altres avantatge 

proporcionaven un feedback ràpid i permetien participar a tot l‟alumnat 

 

 

 Content-based Language Learning in The Primary Classroom: modern 

languages and intercultural awareness. 

Frédérique Rantz, Language Advisor and project leader for French, Modern 

Languages in Primary Schools Initiative Ireland. L‟objectiu de la conferència 

va ser explorar diferents enfocs per tal de fusionar l‟aprenentatge de la llengua 

moderna amb el desenvolupament intercultural a les aules de primària. Es 

tractaren diferents recursos i activitats per tal d‟aconseguir aquest objectiu: l‟ús 

de CLIL, tenir lligams amb alguna escola que tingui per llengua oficial la 

llengua objecte d‟estudi, professores ajudants que la seva llengua materna sigui 

la llengua que estudiem ... 
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 Planning for Community Languages in the Primary School-Nazek Abdel-Hay, 

Arabic as a Second Language Teacher, The King Fahed Academy London. 

Nazek Abel-Hay, una de les autores de la guia curricular d‟àrab (Curriculum 

guide for Arabic, CILT, Goldsmith College,2007) va presentar diferents 

exemples pràctics i diferents recursos (cançons, contes, vídeos i TIC) que es 

poden utilitzar en l‟ensenyament de l‟àrab a l‟educació primària; aquestes 

activitats i recursos eren adaptables a l‟ensenyament d‟altres llengües. 

 

 

 The Learning Bridge, Trevor Davies Teacher, Researcher and Curriculum 

Leader, Modern Languages International Learning Research Centre and 

Hardenhuish School Wiltshire. 

The Learning Bridge ha estat un projecte d‟investigació de tres anys (2004-

2007) per tal de difondre el multilingüisme a primària. A partir del seu projecte 

de recerca han pogut concloure que  donant un enfoc multilingüe a 

l‟aprenentatge es millora l‟aprenentatge de lingüístic de l‟alumnat. 

Trevor Davies presentà un seguit de materials que s‟havien elaborat amb 

l‟objectiu de proporcionar a l‟alumnat coneixements del funcionament de la 

llengua. La programació i el diferent material de suport elaborat pretén que els 

alumnes de KS2 i de KS3 esdevinguin aprenents lingüístics més flexibles i 

d‟aquesta manera, malgrat que a partir dels 14 anys no sigui obligatori estudiar 

una llengua estrangera, els alumnes no perdin aquest interès. No ensenyaren 

cap llengua en concret però els alumnes realitzaven activitats en francès, 

alemany, espanyol, italià i romanès repartides en diferents blocs: discriminació 

de sons, reconeixement de sons i de paraules, tipus de paraules, tipus de frases 

...). Els materials elaborats es van experimentar a 14 escoles estatals, dues de 

secundària i dotze de primària del sud oest d‟Anglaterra. 

 

 Find Out How Hundreds of Non Specialist French Teachers Are Introducing 

French at KS2-Suzanne Saxby, La Jolie Rorde Teacher and Primary Language 

Specialist, La Jolie Ronde Ltd. 

A partir de l‟any 2010 serà obligatori impartir una llengua estrangera a partir 

de KS2 year 3. En aquesta presentació es mostraren diferents materials 

preparats per a que el professorat no especialista de francès pugui realitzar 

aquestes classes amb l‟ajut de la pissarra interactiva de l‟aula, CDs, DVDs, 

pòsters, flashcards ... 

 

 Where in The World Are We?- Sally Benwell, Advisory Teacher for Primary 

Languages, Bristol. 

Sally Benwell va oferir un seguit de recursos, websites, activitats que en el 

marc de KS2 Framework for Languages, tenien com a objectiu enriquir el 

currículum i afavorir l‟entesa intercultural. The Key Stage 2 Framework for 

Languages, 2005 proposa aprendre a partir de les llengües que els nens i nens 

parlen a l‟escola, localitzar els països a on es parlen aquestes llengües., 

identificar convencions socials pròpies i d‟altres cultures, establir contactes 

directes o indirectes amb països a on es parla aquella llengua, aprendre sobre 

festivals i celebracions de diferents cultures, conèixer alguns aspectes d‟altres 

cultures i comparar-los amb la seva, comparar històries tradicionals ... 
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 Languages For All: how primary languages can support children who are 

learners of English as an additional language- Helen Groothues, Language 

Teaching Adviser, CILT, The National Centre for Languages. 

Helen Groothues  

 La conferència es centrà en la importància d‟utilitzar la llengua i la cultura de 

l‟alumnat com a recurs per aprendre la qual cosa proporciona beneficis 

lingüístics i socials per a la totalitat del grup-classe. 

 

 

 

 

 

Al llarg d‟aquest període, ha estat molt important el meu contacte amb CILT, que he 

visitat en dues ocasions. Un dels materials que ha elaborat aquest centre, i que ha estat 

molt útil per a la meva llicència, és: Positively Plurilingual. The contribution of 

community languages to UK education and society. 2005 
Es tracta d‟un material en el que es presenten diferents resultants d‟investigacions sobre 

community languages a Anglaterra. S‟explica el fet que el Regne Unit és un país ric en 

recursos lingüístics i que cal utilitzar aquests recursos per a beneficiar tota la societat a 

nivell cultural, educacional i econòmic; insisteix en la importància d‟utilitzar el 

multilingüisme com a recurs d‟inclusió i cohesió social. Per altra banda assenyala la 

importància que les persones bilingües, multilingües puguin mantenir les seves llengües 

d‟origen. 

 

“Yet, in our haste to ensure they acquire good English, we frequently miss the 

opportunity to ensure they maintain and develop their skills in their other languages 

too”. Sir Trevor McDonald, patron of CILT, the National Centre for Languages. 

 

Cal assenyalar que una de les publicacions regulars de CILT és la revista Community 

Languages, revista que m‟ha resultat molt útil de consultar per al meu projecte. 

També el National Resource Centre for Supplementary Education publica regularment 

The Bulletin, una revista que també m‟ha resultat molt útil per a veure les diferents 

iniciatives que s‟estan portent a terme en el sector de les community languages. 

 

Divendres 23 de marc de 2007 la professora Charmian Kenner em facilità l‟assistència a 

la conferència : The Importance of Bilingual Learning to Second and Third 

Generation Children. Tower Hamlets Professional Development Centre (London). 

Tower Hamlets és un dels barris amb més diversitat del país en termes d‟etnicitat, 

cultura i llengua. Es parla un total de 105 llengües entre la població escolar. Un 71% 

dels infants i el jovent no tenen l‟anglès com a primera llengua. Les commnunity 

schools són molt populars al barri ja que la comunitat, pares i mares, infants i jovent 

veuen que la seva llengua d‟origen juga un rol vital en el desenvolupament de la seva 

autoestima, l‟aprenentatge cultural i la millora dels resultats acadèmics al curriculum 

escolar. La Local Educational Authority dóna suport a 81 llengües que es parlen al barri. 

De les 63 escoles de primària que hi ha, 18 faciliten que l‟alumnat pugui estudiar la seva 

llengua d‟origen a nivell acadèmic en el sí del curriculum escolar i 14 faciliten aquest 

aprenentatge en activitats extraescolars. Les activitats més populars són francès, seguida 

d‟espanyol durant les hores curriculars i bengali a les activitats extraescolars. Les 

llengües que s‟ofereixen com a activitats extraescolars són: àrab, bengali, cantonès, 

italià, alemany, lituà, mandarí, marroquí, francès, espanyol, somali, urdú, i vietnamita. 



 238 

Aquestes llengües s‟ensenyen a esglésies locals, mesquites, centres locals de la 

comunitat... Més de 4500 alumnes d‟entre 5 i 16 anys assisteixen a aquestes classes cada 

setmana. Jamal Uddin exposà els resultats de la investigació portada a terme per Tower 

Hamlets Children‟s Services, es tracta d‟una investigació en la que es va analitzar els 

resultats acadèmics de l‟alumnat que assisteix a community language schools. Els 

resultats obtinguts mostren que l‟aluma‟t que participava en aquestes classes obtenen 

millors resultats acadèmics tant a KS1 com a KS2 en comparació dels que no ho fan i el 

progrés entre KS1 i KS2 era més gran. L‟estudi conclou que la mostra d‟alumnat era de 

232 alumnes i que darrera d‟aquests alumnes que aprenen la seva llengua d‟origen 

també hi poden haver pares i mares més motivats a ajudar els seus fills i filles en les 

tasques escolars ... i que caldria continuar la investigació durant més temps i ampliant la 

mostra a estudiar. 

Tot seguit la Dr. Charmian Kenner, Eve Gregory, Mahera Ruby i Salman Al-Azami del 

Goldsmith College, University of London presentaren els resultats de la seva 

investigació: Developing bilingual strategies in mainstream and community contexts. 

ESRC-funded research project 2006-2007. La investigació es portà a terme a dues 

escoles de primària de Tower Hamlets. D‟entre les diferents troballes cal destacar: 

 Malgrat l‟alumnat està acostumat a parlar bangla a l‟hora del pati, els resultava  

difícil parlar-lo a la classe. Com que aquest alumnat parlava l‟anglès amb 

fuïdesa, el bangla ja no s‟usava durant les classes ja que l‟alumnat que no 

parlava bangla es podia sentir exclòs. 

 En centrar-se en les identitats de l‟alumnat varen descobrir que l‟alumnat volia 

utilitzar la seva llengua durant les classes. L‟alumnat sentia que per a 

expressar-se completament havia de fer ús d‟ambdues llengües, el bangla i 

l‟anglès. Els alumnes i les alumnes d‟un dels grups de year 6 després de poder 

utilitzar la seva llengua materna a classe de matemàtiques manifestà que quan 

utilitzes ambdues llengües: 

„You understand it more‟ (If you use both languages) 

„You can learn in two different ways‟ 

L‟alumnat també s‟adona que necessiten oportunitats de desenvolupar la seva 

llengua, del contrari acabaran perdent-la: 

„slowly, slowly we forget Bengali and then we will be like the English people 

only speaking one language. 

„It‟s our mother tongue and we don‟t kow much about it‟. 

 

 Treballar amb ambdues llengües pot millorar l‟aprenentatge del nostre 

alumnat: 

- Transferència de conceptes d‟una llengua a l‟altra. Les classes de llengua i 

matemàtiques s‟enriqueixen a l‟usar dues llengües. 

- En traduir d‟una llengua a l‟altra, per exemple els/les alumnes de Year 2 

s‟adonen que l‟article definit the s‟utilitza en anglès, però en bangla no cal. 

- Millora de les habilitats metalingüístiques: l‟alumnat es va adonant del 

funcionament d‟ambdues llengües. 

- Augmentar els seus coneixements culturals. Per exemple els alumnes de Year 4 

van comentar que era una bona idea fer problemes contextualitzats en un 

casament Bangladeshi. 

 

A partir de la seva recerca van poder evidenciar que l‟alumnat bilingüe de segona i 

tercera generació tenen habilitats bilingües, però tenen el risc de perdre-les si no 

reben el suport suficient en la seva llengua materna. Encara que assisteixin  a la 
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community language school l‟alumnat necessita realitzar tasques acadèmiques a 

l‟escola ordinària per tal de poder desenvolupar la seva llengua materna. 

Les estratègies que es proposen per a l‟escola ordinària són: 

- Presentar les paraules clau de vocabulari i les estructures lingüístiques bilingüe. 

- Proporcionar recursos bilingües: amb la col·laboració de professors de  

community languages i professors ajudants bilingües es va elaborar material de 

suport bilingüe: 

o el requadre dels 100 primers numerals en bengali. 

o  cartes que presentaven problemes matemàtics de lògica amb la 

traducció i la transliteració en bangla,la versió anglesa estava en una 

cara de la carta i la versió en bagla a l‟altra cara. 

o Contes i poemes en anglès i en escriptura bengali i transliteració en 

bangla. 

Els investigadors van poder constatar que l‟alumnat monolingüe o l‟alumnat que parlava 

altres llengües diferents al bangla van reaccionar positivament davant d‟aquestes activitats 

bilingües. L‟alumnat es mostrà molt sensibilitzat pel fet que hi havia alumnes que no entenien 

ni parlaven el bangla i les activitats s‟organitzaren de manera rotativa per a que els alumnes es 

poguessin agrupar en diferents lliçons amb companys que parlaven la seva llengua materna. 

Previ a la conferència, la BBC el 15 de març de 2007 va publicà la notícia: „Bilingual classes 

raise results‟ . Aquestes troballes venen després que The National Centre of Languages 

(CILT), hagi assenyalat que l‟alumnat bilingüe treu millors resultats en els GCSE (General 

Certificates of Secondary Education). Els resultats de la  investigació de la Dr.Charmian 

Kenner i els seu equip conclouen que fins i tot nens i nenes immigrants de segona i tercera 

generació que tenen l‟anglès com a llengua més forta, necessiten aprendre en la seva llengua 

materna. La investigació va poder constatar que aprendre en ambdues llengües permetia que 

podessin aprofundir en els conceptes clau. La Dr. Charmian Kenner va assenyalar que el 

consell que ara es dóna als pares i mares és molt diferent del que es donava als anys 60 i 70 

quan van arribar les primeres onades d‟immigrants, se´ls deia als pares i mares que parlessin 

en anglès als seus fills i filles, però la recerca assenyala que és molt important que els pares i 

mares parlin als infants en la seva llengua i així podran transferir les idees claus d‟una llengua 

a una altra.  

 

“It is very important that parents continue to talk to their 

children in their first language and then they can 

transfer the key ideas they learn to their new language” 

Dr.Charmian Kenner, BBC News 15-3-2007 

 

 

Fou  quan vaig assistir a aquesta conferència  que em vaig assabentar de la importància dels 

nous materials que el departament d‟educació aconsellava tenir en compte  com a model de 

bona pràctica en el tema de EAL: 

 

Primary National Strategy 

Excellence and Enjoyment: learning for bilingual children in the primary years. 

Professional development materials 

DfES Publications,2006 

 

El material és divideix en   cinc dossiers: 

-Introductory guide: supporting school improvement 

-Unit 1: Planning and assessment for language and learning 
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-Unit 2: Creating the learning culture: making it work in the classroom. 

-Unit 3: Creating an inclusive learning culture 

-Unit 4: Speaking, listening, learning: working with children learnin English as a an 

additional language. 

 

El material també inclou un CD-ROM amb recursos i un DVD  que presenta gravacions de 

vídeo a diferents centres models de bona pràctica i per tal d‟elaborar materials adients i 

aconseguir així una educació individualitzada a la mida de cada alumne/a, assegurant-nos que 

l‟alumnat bilingüe/multilingüe rep el suport adient per tal de desenvolupar les seves 

capacitats. 

 

“It is important to recognise that children learning EAL are as able as any other children, 

and the learning experiences planned for them should be no less cognitively challenging. 

High chellenge can be mainteined through the povision of contextual and linguistic support.” 

Excelence and Enjoyment: learning and teaching for bilingual children in the primary years. 

Introductory guide: supporting school improvement, department for education and 

skills,2006. 

 

En l‟ensenyament personalitzat dels nostres infants cal tenir present que l‟alumnat de EAL 

parlen amb fluïdesa la llengua en un temps d‟exposició a la mateixa d‟uns dos o tres anys, 

però tarden uns cinc anys o més a  desenvolupar el llenguatge acadèmic en aquesta llengua. 

Els materials presenten diferents activitats adients per tal d‟activar els coneixements previs 

del nostre alumnat tenint en compte la diversitat lingüística i cultural amb la que tractem i 

presenten diferents estratègies bilingües que afavoreixen el procés d‟ensenayament-

aprenentatge: 

- Que l‟alumnat utilitzi la seva llengua materna alhora que l‟anglès a l‟aula 

celebrant així la diversitat lingüística dels nostres alumnes. 

- Fer entendre als pares que el desenvolupament de la llengua materna dels seus 

fills  aporta molts beneficis. 

- Fer sentir els nostres infants orgullosos de la seva herència lingüística i 

cultural. 

- Donar a conèixer als pares i mares que les community languages són valorades 

a l‟escola. 

 

 

 

En la meva primera visita a Hounslow el dia 3 de maig vaig poder explorar diferents 

materials especialitzats produïts per aquest equip de treball que tenen per finalitat facilitar i 

fer el  curriculum inclusiu per a tot l‟alumnat nouvingut i/o de comunitats lingüístiques o 

culturals minoritàries: 

-Working in Partnership with Schools. 

-Our Partnership with your School. 

-Home Visiting 

- DVD Bilingual Learners in the Classroom. Strategies for Teachers. 

- CD-ROM? 

- Guidelines for Schools Receiving Refugees and New Arrivals. 

-Refugee Stories 

-Cultural and Language Backgrounds of some EAL and Refugee pupils. 

-Language and Culture Background Information Leaflets (Arabic, Chinese, Afghanistan, 

Somalia, Kurdish, Vietnam, Ethiopia and Eritrea). 
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-Value of reading stories to your young child. 

-Guidelines for Teaching Bilingual Pupils Nº1: Speaking and Listening. 

-Guidelines for Teaching Bilingual Pupils Nº2 Reading. 

-Guidelines for Teaching Bilingual Pupils Nº3 Writing. 

-Suport for EAL Pupils in Literacy Hour. 

-Example of a classroom lesson which typifies strategies for EAL learners reflecting the 

cultural diversity of the school. 

-EAL Assessment Pack KS2 

-Communication Games for KS2 EAL Beginners. 

-Characteristics to look for when Analysing EAL Pupils‟ Writing. 

- Language Assessment and Record Keeping for Bilingual Pupils KS1/KS2 

-EAL across the Curriculum. Key Visuals. Activity Sheets to Support Differentiation and 

Access. 

-Access and Inclusion. Beginners in English in Primary Schools. 

-Strategies to Support EAL Pupils in Literacy. 

-Multilingual Words for Classroom Topis in Polish and English (Available in different 

languages). 

-EAL Pupils and Special Needs. Guidelines for Support. 

-EAL at Key Stage 1. Framework For Early Stages. 

-Supporting EAL Pupils in the Language of Maths. 

-Mother Tongue Assessment Pack. (Primary) 

 

 

El dia 22 de maig   en visitar la LEA de Coventry se‟m va facilitar els materials The 

language investigator Year 3, Year 4. 

Es tracta de dos dossiers acompanyats d‟un CD-ROM cada un. En el nivell 1 l‟alumnat aprèn 

a identificar dues llengües estrangeres en la seva forma parlada i escrita; pronuncien paraules 

que es poden trobar en poemes i cançons. En el nivell 2 l‟alumnat aprèn a reconèixer  quatre 

llengües estrangeres en la seva forma escrita i parlada. Es consideren similituds i diferències 

entre les llengües; comencen a pronunciar frases i poemes senzills i cançons. 

 

El dia 8 de juny de 2007 Hounslow Language Service em va recomanar l‟assistència a la 

conferència: Raising attainment of refugee pupils in Hounslow schools. El curs estava 

dirigit al professorat que treballava al barri de Hounslow de Londres. Els objectius del curs 

van ser: 

-Compartir estratègies amb professorat i governors per tal de donar el suport adequat a 

l‟alumnat refugiat o asylum seeker de Hounslow. 

-Donar a conèixer les necessitats lingüístiques i culturals de l‟alumnat nouvingut i de 

l‟alumnat refugiat. 

-Compartir materials elaborats per Hounslow Language Service. 

-Millorar els coneixements i habilitats del professorat per tal d‟assegurar la inclusió dels 

alumnes de EAL i/o alumnes refugiats al Curriculum Nacional. 

Una de les teacher assistants somalis de Hounslow Language Service va explicar la seva 

experiència com a refugiada de cara a millorar el tractament de tot aquest alumnat i també 

s‟analitzaren diferents supòsits pràctics d‟alumnes. 

 

El dia 20 de juny  vaig assistir al seminari:The effect of migration on the lingüístic and 

cultural identities of a group of Brazilian mothers in the UK  a càrrec d‟Ana Souza  al 

Goldsmith College a Londres. 
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El dia 3 de juliol vaig assistir a Londres al curs Jolly Phonics Training Course organitzat per 

Jolly Leaning Ltd. Sue Lloyd , la persona que donava el curs, era formadora de professorat i 

autora dels materials de Jolly Phonics.Vaig considerar que seria interessant  tenir una visió de 

la metodologia que aconsella seguir el govern en matèria de lectoescriptura. El mes de març 

de 2006 l‟informe Rose sobre l‟ensenyament de la lectura es pronuncià en la importància de 

donar més pes a l‟enfocament  “in synthetic phonics” en l‟ensenyament de la lectura als 

infants. Des dels sindicats d‟ensenyament es qüestionà aquest enfoc de „one size fits all‟ . Les 

persones que estan a favor d‟aquest enfoc afirmen que amb aquest mètode els infants aprenen 

a llegir les diferents paraules molt ràpidament, però els que critiquen el mètode assenyalen 

que potser aprenen a llegir les paraules amb rapidesa, però no saben què volen dir. NALDIC 

analitza extensament l‟informe Rose i entre d‟altres puntualitzacions  considera que phonics 

teaching contribueix al desenvolupament de la nova llengua en els cas dels alumnes de EAL, 

però no es pot considerar com a únic mètode, cal que vagi acompanyat d‟activitats que 

desenvolopin la comprensió lectora (Naldic Quarterly , Winter 2006 :6) 

   

El dia  15 de maig  quan vaig tenir la entrevista amb Helen Groothues, consellera de CILT, 

m‟aconsellà que seria profitós pel meu projecte d‟investigació assistir a la conferència sobre 

community languages que tindria lloc a Leicester..  

El dia 5 de juliol, seguint el consell de Helen Groothues vaig assistir a Leicester, al NSPCC 

National Training Centre a la conferència: Community Languages: Developing practice for 

the 21st century. Vaig assistir a les següents conferències: 

 Language of the Month: How can we celebrate and learn form the linguistic and 

cultural wealth in our primary schools by Colin Whitehead, headteacher of 

Newbury Park Primary School. 

Vaig considerar interessant assistir a la conferència ja que es tracta d‟una de les 

visites que incloc en el treball de camp. 

 

 The potential role of the KS2 Framework and European Portfolio for teaching and 

learning community languages by Helen Grouthues, Primary Language Teaching 

Adviser, CILT. 

Helen Grouthues va assenyalar la importància de incloure en el portfolio de les 

llengües la competència que el nostre alumnat té en community languages i va 

informar que a la website de CILT el professorat hi pot visionar diferents 

gravacions de bona pràctica en community languages. També va remarcar el nou 

curriculum de llengües: KS2 Framework for Languages, com a marc propici a que 

els diferents centres incloguin la diversitat lingüística i cultural com a recurs per 

aprendre en el marc  curriculum. 

 

 Gaining Qualified Teacher Status-Advice centre session. La conferenciant va 

explicar diferents vies que tenen les persones que volen qualificar-se 

professionalment com a professors de community languages.  Fou interessant 

assistir a aquesta sessió per a veure l‟interès de diferents persones amb 

competència en community language, que buscaven vies per tal  d‟aconseguir les 

titulacions adients. 

 

En aquesta conferència es va fer la presentació de les noves guies curriculars de community 

languages, publicades per CILT: 

 

Curriculum guide for Arabic by Sawsan Saffaf-Haffar & Nazek Abdel-Hay 

Curriculum guide for Chinese by Amy Thompson, Katherine Li & Eileen Lee 
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Curriculum guide for Panjabi by Naresh Chandla & Paramjeet Grewal 

Curriculum guide for Tamil by Siva Pillai & Kristhuraja Nithiya 

Curriculum guide for Urdu by Kausar Ali & Hamida Syed. 

 

La professora Lynn Erler de la Universitat d‟Oxford m‟aconsellà que consultés la següent tesi 

doctoral que estava a la biblioteca d‟ Educational Studies d‟Oxford (University of Oxford): 

Bangladeshi pupils: experiences, identity and achievement by Sue Walters, Trinity Term, 

2003. Aquesta tesi analitza les causes del baix rendiment de l‟alumnat Bangladeshi que atén 

escoles angleses. L‟estudi explora a traves de diferents casos d‟estudi d‟un petit grup 

d‟alumnat Bangladeshi què passa a les seves vides,  les seves experiències escolars ... en una 

ciutat predominantment de raça blanca. Malgrat només un dels alumnes es considera que no 

treu els resultats adequats, tots sis alumnes són vulnerables perquè l‟escola i el professorat no 

han estat formats per a reconèixer i proveir les seves necessitats lingüístiques i moltes vegades 

tenen molt poca informació sobre la vida que tenen aquests alumnes a casa. També són 

vulnerables perquè no poden accedir als recursos de dins i de fora de l‟escola (per exemple el 

suport que reben a casa) i perquè el professorat té baixes expectatives sobre el seu rendiment i 

no qüestiona l‟escola ,  les pràctiques que es porten a terme a la classe i la familiaritat dels 

infants amb l‟anglès acadèmic. D‟entre d‟altres les causes d‟aquest baix rendiment serien: 

 

o No se‟ls identifica com alumnat de EAL. 

o La manca de recursos socials, culturals i econòmics incloent la manca de 

suport a casa respecte a les tasques escolars. 

o La manca d‟experiència escolar pel fet de no haver atès classes de preescolar i 

per les llargues absències escolars. 

 

La meva supervisora, la Dra. Silvia Carrasco em facilità l‟assistència al congrés Migraciones 

y Ciudadanías /Migrations and Citizenships Barcelona 5-8 de setembre de 2007. 

Va ser molt interessant poder  atendre dues tardes a la taula 5 del congrés  i veure  la 

pel.lícula-documental: Galilee-School with no Walls, comentat per la Dra. Aura Mor-

Sommerfeld, The Jewish-Arab Centre, University of Haifa. L‟escola Galilee Bilingual-

Arabic-Hebrew School es va inaugurar a Israel el mes de setembre de 1997, fa deu anys. Fa 

pocs anys dos productors de cinema francesos com a etnògrafs van enregistrar durant tres 

anys hores de converses, entrevistes sobre llengua, identitat, relacions entre persones, història, 

fúria i esperança. El conflicte entre Israel i Palestina també es manifesta en el sistema 

educatiu. Galilee-School ofereix l‟oportunitat que en el si del sistema educatiu puguin 

conviure la comunitat palestina i la israelià. Els fets més dramàtics d‟expulsió de 700.000 

palestins durant la guerra de 1948 i l‟enderrocament de més de 400 dels seus pobles ha donat 

lloc a relacions hostils entre ambdues nacions (Mor-Sommerfeld et al. 2007). En general el 

sistema educatiu israelià  és bàsicament públic i les escoles són controlades pel ministre 

d‟educació. Sota aquest control i supervisió hi ha dos sistemes separats: un per a parlants 

d‟àrab i l‟altra per a parlants d‟hebreu; això implica que els ciutadans palestins d‟Israel i els 

ciutadans jueus on educats en escoles diferents; escoles que transmeten una cultura, religió i 

herència lingüística diferent. Galilee Bilingual School té aproximadament igualment nombre 

d‟alumnat àrab i hebreu i el professorat atén aquest alumnat en ambdues llengües i cultures .  
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5. PROPOSTES PER A LA INTERVENCIÓ  
  

Presento a continuació diverses propostes d’intervenció elaborades a partir del treball de camp 

efectuat.  En la major part d’elles, com es veurà, indico l’escola o centre a partir del qual he 

elaborat la proposta. Val a dir que en alguns casos algunes d’aquestes propostes apareixeran 

també en l’apartat de conclusions, però he cregut oportú mencionar-les en ambdós apartats 

per afavorir la consulta del treball. 

  

5.1- PROJECTE DE CENTRE MULTILINGÜE : passant de l’exclusió a la  inclusió. 

Newbury Park Primary School. 

 

L’escola de primària Newbury Park Primary School (veure apartat 4.3.1), amb el seu projecte 

innovador: The language of the month, és el millor exemple que he trobat de com una escola 

ha sabut aprofitar la riquesa cultural que representa tenir molt alumnat que parlen a casa  una 

llengua diferent del d’instrucció escolar i ha aprofitat aquest recurs per a potenciar la inclusió 

i la cohesió social. 

Si bé en un principi el conjunt del professorat va percebre com un problema aquesta 

diversitat, ja que en pocs anys l’alumnat que parlava a casa una llengua diferent de la 

d’instrucció escolar  va passar d’un 30% a un 75%, van veure que ho podien aprofitar com 

eina per a que el seu alumnat s’obrís a l’aprenentatge de llengües i alhora es prestigiés la 

llengua de l’alumnat nouvingut i per tant augmentés així la seva autoestima i la de les seves 

famílies. S’ha vist com l’aplicació del seu projecte enforteix els lligams amb la comunitat 

educativa i els pares i mares, que sovint es perceben com una nosa pel fet de no parlar amb 

fluïdesa l’anglès, han vist que des de l’escola es valorava la seva participació. En la meva 

primera visita em vaig interessar pel nombre d’escoles que estaven fent aquesta activitat i no 

m’ho van precisar amb exactitud. En les meves visites posteriors a Bristol, Hounslow i 

Coventry; a totes aquestes localitats vaig poder saber que també hi havia escoles a les quals 

s’estava portant a terme el projecte. Així com Newbury Park Primary School ho fa cada curs 

escolar, hi ha algunes escoles que no el fan cada curs escolar, però l’apliquen amb regularitat. 

 L’experiència desenvolupada en aquesta escola de primària anglesa en horari lectiu també es 

podria dur a terme a les nostres escoles. Seria una bona activitat que faria visibles i 

prestigiaria les llengües del nostre alumnat, desenvoluparia les habilitats metalingüístiques 

dels nostres infants, afavoriria l’autoestima de l’alumnat nouvingut i/o d’alumnat provinent de 

comunitats lingüístiques/culturals minoritàries i faria que els pares i mares d’aquests infants 

veiessin que no només es respecta la seva llengua i cultura, si no que també és un bon recurs 

per aprendre, enfortint-se així els vincles entre els diferents membres de la comunitat 

educativa. 

 

5.2- FORMACIÓ DE PROFESSORAT 

 

Des de l’expertesa de centres com Hounslow Language Service (veure apartat 4.3.3),  

d’associacions com NALDIC (National Association for Language Development in the 

Curriculum ) o des dels nous materials que recomana utilitzar el departament d’educació 

anglès (Excellence and Enjoyment: learning and teaching for bilingual children in the 

primary years),  es remarca la importància que el professorat rebi la formació adient per tal de 

poder donar el suport que necessita l’alumnat provinent de comunitats lingüístiques/culturals 

minoritàries i fer-ne el seguiment adequat. La recerca constata que si bé n’hi ha prou amb uns 

dos o tres anys d’exposició a la llengua  per a poder adquirir fluïdesa en la  nova llengua 

d’estudi, fan falta cinc anys o més per a adquirir-la a nivell  acadèmic amb el seguiment 

adequat. Sovint la fluïdesa emmascara les mancances que hi han a nivell acadèmic. Des dels 
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materials que produeix Hounslow Language  s’insisteix en el fet que malgrat en els primers 

estadis d’aprenentatge de la llengua reben molt suport individualitzat o en petit grup de 

llengua, la majoria del temps se’l passen a l’aula amb el seu tutor/a o altres professors.  Per 

tant, tot  el professorat que atén aquell alumne ha de: 

 

 Conèixer la informació més bàsica i rellevant sobre la llengua i la cultura 

de l’alumnat que hem d’atendre. 

  Modelar apropiadament la llengua pensant en aquest alumnat i introduir 

en la seva metodologia de treball imatges, gràfics, mapes conceptuals, 

etc., que ajudin a l’alumne/a a organitzar en el seu pensament la 

informació que va rebent. 

 Tenir uns objectius clars d’àrea que identifiquen les necessitats de 

l’alumnat. 

 Aparellar l’alumne/a amb un alumne/a que sigui un bon model de llengua, 

alumne/a prou expressius, competent amb les diferents tasques escolars, 

amable i servicial. Mentre va aprenent la nova llengua, també es adient 

que pugui practicar la seva llengua materna amb altres companys o 

companyes que la parlin. 

 Recollir el màxim d’informació possible sobre els infants que estem 

educant (llengua materna, edat, religió, necessitats dietètiques, pronuncia 

correcta del seu nom, escolarització prèvia…). 

 Crear un ambient d’aula multilingüe i multicultural a on tots els infants es 

sentin segurs i valorats (rètols multilingües, llibres bilingües …). Serà 

convenient que aprenguem algunes paraules amb la llengua materna del 

nostre alumnat i que les utilitzem en algunes activitats. 

 Saber transmetre a l’alumne/a i als seus familiars la importància de 

mantenir la seva llengua materna. Informar a l’alumne/a i als seus 

familiars que segons  la recerca sobre el tema, el fet de mantenir la seva 

llengua materna l’ajudarà a aprendre la nova llengua o llengües del país 

d’acollida i enfortirà els lligams familiars amb les persones que viu i amb 

les que es troben al seu país d’origen o al país d’origen dels seus familiars. 

 Buscar moments en que l’alumne/a pugui compartir la seva llengua pròpia 

amb la resta de companys i companyes: salutacions, colors, cançons, 

nombres … 

 Saber que l’alumnat que ens arriba, si ha estat escolaritzat amb una altra 

llengua té de fet avantatge de cara a aprendre la nova llengua ja que per a 

ell/a la lletra impresa té sentit, té direccionalitat, sap que es separa en 

paraules i que pel context de la frase podem conèixer el significat de la 

paraula. 

 Fer ús del joc com a un bon recurs per a que l’alumnat  recordi millor les 

paraules, les frases claus i els conceptes. 

 Preveure activitats en parella i en grup. 

 En coordinació amb la resta del professorat procurar activitats en que 

l’alumne/a nouvingut i/o de comunitats culturals/lingüístiques 

minoritàries pugui brillar en el sí del grup. 

 Valorar quines sessions de EAL cal fer-les en petit grup i en quines cal 

oferir el reforç en el sí del grup-classe. 

  Demostrar que el conjunt del professorat valora la llengua la cultura i 

l’etnicitat del seu alumnat sabent del cert que s’enriqueix tota la comunitat 

educativa i aquells alumnes augmenten la seva autoestima i la confiança 
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en ells mateixos activitat que alhora crearà el clima adequat 

d’aprenentatge de la nova llengua. 

 

 

El professorat ha de saber preparar l’acollida  de l’alumne/a nouvingut. Penso que és un bon 

exemple a seguir l’activitat elaborada per l’equip de suport de Bristol, que tot seguit presento:  

 

Donar la benvinguda a l’alumnat nouvingut 
 
 
Nom de l’alumne:                                   Data d’arribada: 
 
 
 

Activitat Qui ho farà i la data  

Parlar de l’arribada de l’alumne/a amb el grup-
classe I practicar la pronúncia correcta del seu 
nom. 

 
 
 

El/la professor/a i els/les alumnes de la classe 
aprenen a dir Hola i Adéu amb la llengua de 
l’alumne/a. 

 
 
 

Penjar a la classe salutacions amb la llengua de 
l’alumne/a. 

 
 
 

Trobar al mapa el país d’origen de l’alumne/a i 
parlar-ne amb el grup-classe. 

 
 
 

Assignar un/a ajudant per a l’alumne/a nou/nova I 
parlar de què pot fer per a ajudar-lo/la. 

 
 
 

Identificar altres alumnes de l’escola  que parlin la 
mateixa llengua i demanar-los el seu suport durant 
l’hora del pati i de menjador. 

 

Proveir-se d’un bon diccionari bilingüe amb 
imatges. 

 
 
 

Fer una còpia de l’horari de la classe amb suport 
visual. 

 
 
 

Preparar la classe per l’arribada de l’alumne/a: 
noms als llibres, penjador, el lloc que seurà.  

 
 

 

http://www.bristol-cyps.org.uk/services/emas/word/making-new-pupils-welcome.doc 

El professorat hem d’estar preparats per a recollir informació acurada sobre el bagatge 

de l’alumnat: 
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A l’hora d’elaborar la nostra programació hem de considerar quin és el bagatge del nostre 

alumnat, per tal de poder partir dels seus coneixements previs. Cal recollir informació 

detallada de cada alumne/a. Podria ser un bon exemple de fitxa informativa per a recollir 

aquesta informació, el model presentat per V. Edwards (1998: 20): 

 

 

 Informació de la classe 

 

Nom 

alumne/a 

País 

d’origen 
Religió 

1a 

Llengua 

P 

(Parlada) 
E 

(Escrita) 

L 
(Llegida) 

2a 

Llengua 

P 

(Parlada) 
E 

(Escrita) 

L 
(Llegida) 

3a 

Llengua 

P 

(Parlada) 
E 

(Escrita) 

L 
(Llegida) 

Necessitats 

dietètiques 

Grup 

d’esplai, 

community 

language 

school, 

centre 

religiós, 

hobbies o 

altra 

informació. 

           

           

           

           

           

 

 (Edwards,1998:20)  

 

 

                                                       Informació individual de l’alumne/a 

 

     

 

Data d’arribada a Catalunya: 

 1r germà: 

2n germà: 

3r germà: 

4t germà: 

 

 

Escolarització prèvia 

 
Nom i tipus d’escoles: Ciutat o país: Dates (Des de ... fins a ...) Llengües –Parlades, escrites, 

llegides (encerclar)           

P/E/L 

   P/E/L 

   P/E/L 

 

Ús de les llengües a casa: Parlada /Escrita/ Llegida (encerclar) 

 

Festivalas que celebra: 

 

 

Detalls i dades de la seva 

durada de les estades a 

l’estranger: 

 

 

 

Necessitats dietètiques: Detalls dels grups d’esplai, 

escoles per a mantenir 

llengua d’origen, centres 

religiosos, aficions i clubs 

esportius: 

 

 

 

Religió: 

Lloc de naixement: 

Nom complert: 

Nom que vol que li diem: 

Data de naixement: 

Nom del pare: 

Nom de la mare: 
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1a 

Llengua 

Alumne/a 

P  E  L 

Pare 

P  E  L 

Mare 

P  E  L 

Adult 

P  E  L 

Adult 

P  E  L 

Nen/-a 

P  E  L 

Nen/-a 

P  E  L 

Nen/-a 

P  E  L 

Nen/-a 

P  E  L 

2a 

Llengua 

P  E  L P  E  L P  E  L P  E  L P  E  L P  E  L P  E  L P  E  L P  E  L 

3a 

Llengua 

P  E  L P  E  L P  E  L P  E  L P  E  L P  E  L P  E  L P  E  L P  E  L 

                                                                                                                      (Edwards,1998 : 21) 

 

Convé  consultar la pronúncia del nom del nen/-a amb el propi nen/a  i amb els pares. A 

l’entrevista inicial de curs convé: 

 

 Demanar el nom complert del nen/a 

 El nom complert del pare i la mare. 

 Com vol que el nen/-a se l’anomeni. 

 Com volen que ens dirigim a ells (als pares)? 

 

Per exemple: Mahammed Arif Akram. Subratllar com el nen/a vol que l’anomenem i anotar 

també com volen els pares que ens dirigim a ells. Per exemple Fazeetlath Begum (Sra. 

Akram). 

Recollir també en quin tipus d’activitat els pares voldrien participar. (Edwards,1998: 18) 

 

 

 

5.3 - INICIATIVES COM  The Language Investigator A COVENTRY. Un currículum 

multicultural  i multilingüe. 

 

Tal com he assenyalat anteriorment, a l’hora d’elaborar la nostra programació d’aula hem de 

considerar quin és el bagatge del nostre alumnat per tal de poder partir dels seus coneixements 

previs. Projectes innovadors com The Language Investigator a Coventry ens ofereixen un  

bon model-mostra de programació per tal d’incloure la multiculturalitat i el multilingüisme 

des de les diferents àrees curriculars (4.3.2). A part del material específic  que han elaborat 

per a treballar el multilingüisme, també presenten a la seva web un model de programació de 

Year 3 amb diferents propostes multiculturals i multilingües a les diferents àrees curriculars. 

http://www.language-investigator.co.uk/project.htm 

 

 

5.4 - PROGRAMES COM “Talking Partners” 

 

A la visita a l’escola de primària  de  Coventry vaig tenir l’oportunitat de veure una sessió del 

programa “Talking Partners” (veure apartat 4.3.2). Aquest projecte s’està portant a terme a 

diferents escoles i té l’objectiu de pautar i estimular l’ensenyament-aprenentatge del la 

llengua anglesa en l’alumnat que no té com a llengua materna l’anglès. Penso que també 

podria donar bons resultats a les nostres escoles. Aquest programa està pensat per alumnat des 

de Reception fins a Year 4 que tenen poc desenvolupades les habilitats d’expressió oral i de 

comprensió oral, fet que repercuteix negativament en el seu aprenentatge. Té una duració de 

10 setmanes al llarg del curs, i es porta terme per un professor/a que ha rebut unes sessions de 

formació per a desenvolupar aquesta tasca. Aquest reforç es realitza en grup reduït de tres 

alumnes durant tres sessions setmanals que tenen una duració de vint minuts. Cada activitat 

preveu una sèrie d’estructures lingüístiques a treballar i reforçar, amb un vocabulari concret. 

L’alumnat sovint ha de donar instruccions al company/a, seguir instruccions , descriure a on 

estan objectes, animals… 
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En finalitzar les deu setmanes que dura el projecte es constata que la majoria d’alumnes 

milloren l’habilitat d’escolta atenta, de respecte de torns de paraula, prenen la iniciativa a 

formular preguntes i milloren el seu marc lingüístic i la seva autoestima. 

 

 

 

 

5.5 - ENSENYAMENT DE LA LLENGUA MATERNA DEL NOSTRE ALUMNAT. 

 

Convindria que a casa nostra s’anés professionalitzant el sector de community languages 

(veure apartat 4.4). La professionalització d’aquest tipus d’escoles és important ja que  la 

recerca demostra que l’alumnat que hi assisteix aconsegueix millor rendiment escolar que el 

que no ho fa. L’aluma’t que va a aquest tipus d’escola millora la seva autoestima i la seguretat 

en ells mateixos, mantenen i desenvolupen el llenguatge familiar, incrementen el valor que 

donen a la seva cultura, els pares i mares s’impliquen més en el procés d’aprenentatge del seu 

fill/a i el rendiment escolar és millor. D’altra banda, aquesta pràctica contribueix a que no es 

trenquin els lligams familiars amb avis i altres familiars que viuen al seu país d’origen. 

En recollir la informació de cada alumne/a, si esbrinem que va a alguna community school per 

a mantera la llengua, és important interessar-nos per les tasques que fa i preveure activitats en 

les que pugui compartir la seva llengua i la seva cultura amb la resta dels companys i 

companyes i amb el professorat. Cal també preveure també alguns espais de l’aula en els que 

es pugui exposar alguns dels treballs que fa en aquesta escola. Aquesta pràctica enriquirà 

l’aprenentatge de tot el grup-classe, afavorirà l’autoestima d’aquest/a alumne/a i alhora crearà 

una bona predisposició envers l’aprenentatge de la nova llengua o noves llengües.  

Al llarg de les diferents visites a escoles, vaig poder constatar que en moltes hi havia after 

school clubs, o tallers, que es realitzaven dins de l’edifici escolar en horari de migdia, on 

ensenyaven les llengües d’origen de l’alumnat.. També hi ha escoles, sobretot de secundària 

que les ofereixen en horari lectiu. En acabar l’escolaritat obligatòria l’alumnat ha de tenir sis 

GCSE’s (General Certificate of Secundary Education); si no tenen cap GCSE no poden trobar 

cap feina. Un del que es poden treure és el GCSE en la seva llengua materna, i normalment es 

tracta d’un examen molt bàsic. Aquesta pràctica fa que molts alumnes es puguin treure els 

GCSE´s  en la seva llengua materna abans d’hora perquè ja estan preparats. 

En acabar l’escolaritat obligatòria si continuen estudiant són dos anys més de batxillerat i han 

d’aconseguir els A levels. Un d’aquests A levels pot ser el de la seva llengua materna i se´l 

poden treure a l’escola de secundària que vagin o bé a la supplementary  school que estiguin 

estudiant; els A levels que es treuen estan en funció de la carrera que vulguin estudiar a la 

universitat o al college. 

En altres paraules, el sistema educatiu anglès preveu i recolza dins del currículum la 

importància d’adquirir la pròpia llengua materna.  

 

5.6 - INICIATIVES COM HOUNSLOW LANGUAGE SERVICE. 

 

L’expertesa de HLS (Veure apartat 4.3.3) penso que podria ser un bon model a tenir en 

compte a casa nostra. Les escoles que contracten els seus serveis poden atendre millor la 

diversitat. El fet de disposar d’un equip de professorat bilingüe-multilingüe permet fer 

avaluacions inicials amb les llengües de l’alumnat amb la qual cosa es parteix d’una valoració 

més precisa del  nivell acadèmic d’aquell/a alumne/a. D’altra banda, el professorat bilingüe 

suposa un molt bon recurs per a que l’alumnat no perdi continguts claus durant el període en 

que encara no ha pogut aprendre la llengua oficial del país d’acollida. Poden prèviament 

ensenyar els conceptes claus i el vocabulari del tema a tractar amb la llengua de l’alumnat.. 
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Cal destacar també la tasca que fan de relació amb la família a les entrevistes, reunions de 

curs o per aclarir qualsevol informació necessària, facilitant d’aquesta manera que els pares i 

mares s’impliquin més en l’educació dels seus fills i filles, 

El personal especialista de Hounslow Language Centre proporciona a l’equip de mestres 

informació sobre el sistema de lectoescriptura que ha experimentat aquell infant per a saber la 

transferència que hi pot haver d’una llengua a una altra (esbrinar si els sistema d’escriptura va 

d’esquerra a dreta, de dreta a esquerra o de dalt  a baix). També facilita informació sobre la 

seva cultura i la seva religió,  així com saber si aquell infant ha patit situacions traumàtiques. 

D’altra banda, fan un seguiment acurat del procés d’aprenentatge d’aquell alumne/a. 

També organitzen cursos de formació de professorat per als mestres del districte. 

És interessant assenyalar també la quantitat de material pràctic elaborat per aquest centre. 

 

Els bons resultats de centres especialitzats com aquest em porten a pensar que seria 

convenient i necessari fomentar el treball més integrat amb centres d’aquest tipus a casa 

nostra. Tot i reconèixer la gran tasca duta a terme a casa nostra per iniciatives com el LIC, 

també seria interessant fomentar centres que com el de Hounslow proposen una estratègia 

d’intervenció específica per cada centre, i que abasten des de l’edició de materials propis fins 

a la definició d’estratègies per establir bons lligams entre les famílies i la comunitat educativa.   

 

5.7 - TASCA ENVERS LA COHESIÓ SOCIAL DE EMA (ETHNIC MINORITY 

ACHIEVEMENT SERVICE )DE BRISTOL 

  

Equips de treball com el de Bristol: 

 

  Vetllen per a que els pares i les mares estiguin informats de la importància que té per 

als seus fills mantenir la seva llengua d’origen. 

  Proporcionen informació per a les famílies en diferents llengües (anglès, albanès, 

aràbic, farsi, polac i somali) del funcionament del sistema educatiu anglès.  

 Faciliten informació cultural en relació al que cal tenir en compte a l’hora de 

menjador segons les creences religioses de l’alumnat. 

 Proporcionen informació per a les escoles a l’hora de contractar activitats artístiques i 

culturals curriculars que promouen la diversitat al seu centre. 

 Faciliten informació de catàlegs i editorials que produeixen recursos per tal d’atendre 

la diversitat lingüística i cultural (pòsters, joguines, llibres de lectura multiculturals 

bilingües). 

 Proporciona material d’avaluació i seguiment per al professorat que treballa amb 

alumnat bilingüe i multilingüe. 

 

 

5.8 - LA COMUNITAT EDUCATIVA. PARTICIPACIÓ DELS PARES I MARES. 

 

Hem de tenir presents diferents vies per tal de mantenir implicats els pares i mares en 

l’educació dels seus fill i filles i col·laborar en diferents activitats que s’organitzen a l’escola. 

A Bristol al dossier informatiu dirigit als pares, mares o responsables del nen/a  Finding out 

about Bristol Schools and Nurseries, A Guide for Parents and Carers suggereix diferents vies 

de participació als pares i mares: 

 

 Participar a l’associació de pares i mares (PTA, Parent/Teacher Association). 
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Suggereix aquesta via de participació com una manera ideal d’implicar-se en l’escola, 

de conèixer altres pares i mares, d’organitzar activitats per a  recaptar diners per a 

l’escola, de parlar de temes relacionats amb la dinàmica diària de l’escola. 

 Esdevenir governor de l’escola com a una bona manera d’influir en la política de 

l’escola. Per a poder ser governors els informa que han de ser escollits pels altres 

pares i mares. 

Anima als pares a oferir la seva expertesa en algun aspecte curricular.  

 

Aquest seria un model per a demanar la participació dels pares i mares a l’escola: 

 

 

 
 (Edwards 1998:18) 

 

 

  

Per tal d’obrir l’escola als pares i mares 

 

Moltes escoles cada matí obren les classes als pares i mares. No diuen adéu als seus fills i 

filles a la porta d’entrada de l’escola, sinó que són benvinguts a l’aula dels seus fills i filles al 

començament i a l’acabament de la jornada. Durant aquesta estona poden observar els 

esforços del seu fill/-a i apropen els pares a l’escola, intercanvien informació amb el 

professorat i estableixen bones relacions. (Edwards,1998:28) 

Vaig  poder observar aquesta pràctica  a l’escola A, i considero que és un bon recurs per a que 

els pares i mares puguin seguir més de prop d’educació dels seus fills i filles. L’escola A obria 

les portes als pares de dos quarts de nou a nou del matí, quan es realitzava l’activitat: Morning 

Challenge en la que els pares podien participar (Veure apartat 4.1.1.) 

 

A les reunions de curs i entrevistes individuals amb els pares i mares de l’alumnat, cal insistir 

en: 

 

 La importància de llegir als seus fills i filles en  la seva llengua materna. Hi ha 

evidència en la recerca que suggereix que l’alumnat aprèn millor l’anglès si mantenen 

i aprofundeixen en l’aprenentatge de la seva llengua materna. 

 Compartir contes en la llengua que es parla a casa és una oportunitat òptima per a 

utilitzar la llengua materna. 
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 Mares, pares, avis, oncles, tietes, germans i germanes grans poden passar estones 

llegint contes als petits i joves de la casa. 

 També aconsellar que no només cal parlar-los en la llengua materna si no que hem 

d’esperar que ell/ella ens contesti en aquesta llengua. D’aquesta manera estem 

facilitant la comunicació amb els avis i,àvies i altres membres de la família i estem 

enfortint la relació entre generacions. 

Value of reading stories to your young child in your first language. Hounslow 

Language Centre. 

 També és molt interessant la iniciativa que es pren en alguns centres de formar els 

pares i mares  que l’anglès no és la seva primera llengua per a que puguin accedir al 

currículum i d’aquesta manera tenien estratègies i recursos per a poder ajudar els seus 

fill i filles. (Veure apartat 4.3.8). 

 

 

5.9 - PROPOSTES D’ACTIVITATS MULTILINGÜES 

 

Caldria considerar també com a proposta la mostra d’activitats multilingües presentada en el 

punt 6 d’aquest treball. Donat però que aquella mostra tenia una entitat específica he cregut 

més convenient presentar-la en un apartat apart. 
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6. MOSTRA D’ACTIVITATS MULTILINGÜES  
 

 

 “A nation‟s fate will depend, in the end, on the 

quality of the education its children get in 

language”. 

(Comenius, 1630) Language Learning Journal, 

Winter 2005, Nº32,p.63) 

 

 

A totes les escoles que he visitat durant el meu període de llicència d’estudis a 

Anglaterra hi havia diferents rètols que mostraven el respecte i l’interès envers el 

bagatge lingüístic i cultural del seu alumnat. Algunes d’aquestes escoles anaven 

més enllà i proposaven activitats encaminades a millorar les habilitats 

metalingüístiques de tot l’alumnat, monolingüe, bilingüe o multilingüe, millorant 

així també l’autoestima de tots aquests alumnes que a casa parlen una llengua 

diferent de les d’instrucció escolar.  

El recull d’activitats que presento a continuació té com a objectiu facilitar 

activitats multiculturals i multilingües a tot aquell professorat de primària que 

cregui en la importància de desenvolupar en el seu alumnat l’interès i estimació 

envers les llengües i l’obertura  cap a  diferents realitats culturals que això 

comporta. Es tracta d’activitats  que enriqueixen el currículum utilitzant la llengua  

i l’experiència personal dels nostres infants  i de les seves famílies i que pretenen 

incloure i recollir la diversitat cultural i lingüística de Catalunya. 

Algunes d’aquestes activitats vaig poder observar-les a través del meu treball de 

camp a les diferents escoles que he tingut la possibilitat de visitar, moltes altres 

provenen de diferents materials consultats i de l’assistència a diferents 

conferències durant la meva estada a Anglaterra. 

Cal que els mestres i les mestres dissenyin activitats per tal que l’alumnat que 

pertany a una minoria lingüística tingui l’oportunitat d’enriquir a la resta del grup 

classe. D’aquesta manera serà més fàcil que els nens i nenes de l’idioma majoritari 

respectin als de la minoria i comprenguin l’esforç que estan fent els seus 

companys i companyes per aprendre les llengües d’instrucció escolar. En donar a 

l’alumnat minoritari l’oportunitat d’ensenyar alguna cosa del seu idioma als altres 

infants s’inverteixen els papers i l’infant que aparentment no sap res es converteix 

en el mestre/a (Alma Flor, Baker 2001). Alhora aquest enfocament multilingüe 

afavoreix les habilitats lingüístiques i sociolingüístiques de tot l’alumnat. 

 

 

“Far from being confused, many children 

enjoy exploring creatively the way their 

languages interact with each other, develop a 

rich vein of multilingual wordplay and enjoy 

teaching their friends (Kenner, 2000).”March 

Mulilingual Month 

 

Un estudi portat a terme per la Dr.Charmian Kenner dóna suport a l’objectiu del 

govern anglès d’introduir més aprenentatge lingüístic a l’educació primària. La 

investigadora va portar a terme durant el període  d’un any un estudi sobre com un 

grup d’infants de sis anys  bilingües (xinès/anglès, espanyol/anglès i àrab/angles) 
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feien l’aprenentatge de la lectoescriptura en llengües molt diferents. Els sis infants 

estudiats aprenien anglès a l’escola ordinària  i alhora aprenien xinès, espanyol i 

àrab a la community school. Els/les sis alumnes van ser observats a les dues 

escoles i a casa. En algunes sessions els infants ensenyaven als seus companys i 

companyes com s’escrivia en la seva llengua.  Els infants que estaven aprenent 

xinès havien entès que la llengua xinesa no té un alfabet, però fa servir caràcters 

que equivalen a paraules angleses. Els nens i nenes que estaven aprenent àrab eren 

capaços d’ensenyar als seus companys i companyes que la llengua àrab s’escriu de 

dreta a esquerra, mentre que la llengua anglesa s’escriu d’esquerra a dreta. Els 

infants que estaven aprenent espanyol eren conscients que una mateixa lletra tenia 

un so diferent segons si es tractava de la llengua anglesa o de la llengua espanyola, 

per exemple la grafia i es pronuncia diferent. També eren conscients de les 

diferències cal·ligràfiques de cada llengua: en xinès havien de dissenyar imatges 

complexes per a cada caràcter, en àrab havien de recordar a on col·locar els punts 

correctament per a diferenciar les lletres i en espanyol havien d’aprendre sobre l’ús 

dels accents. L’estudi demostra amb quina facilitat els infants es mouen d’una 

llengua a l’altra, d’una cal·ligrafia a una altra , de com poden fer ús d’aquests 

coneixements de manera creativa i dels beneficis cognitius que això comporta. 

Molts infants estan aprenent altres llengües diferents de la d’instrucció escolar i 

aquest aprenentatge s’ha de portar a l’escola ordinària(Charmian Kenner, 2004). 

 

A la conferència celebrada a Manchester que portava per títol The Primary 

Languages Show (16-17 març 2007), Helen Groothues, consellera de CILT 

(Centre Nacional de Llengües) en el seu taller “English plus” va senyalar la 

importància de reconèixer que a l’escola s’hi parlen moltes llengües i que en 

incloure la llengua i la cultura de l’alumnat com a recurs per aprendre estem 

proporcionant  clars beneficis socials i lingüístics per a la totalitat del nostre 

alumnat.  Segons Groothes fer aquest pas  comporta: 

 Inclusió 

 Diversió 

 Satisfacció  

 Seguretat 

 Contribució positiva (L’alumant que no té com a llengua materna les llengües 

curriculars de l’escola té molt a contribuir). 

 

Segons Helen Groothues cal tenir molt presents les avantatges cognitives que tot 

això comporta: estem treballant habilitats visuals i espaials, la creativitat, la 

formació de conceptes, el fet de processar més varietat d’estratègies 

d’aprenentatge i ampliem els coneixements metalingüístics dels nostres infants. 

(Cenoz, Genesee citat per Groothues 2007). 

 Incloure tot aquest capital té clars beneficis lingüístics i socials per al nostre 

alumnat i per a tota la comunitat.  

Els bons programes educatius multilingües tenen en compte entre d’altres els 

següents principis: 

 

 Consideren essencials la participació i el suport dels pares i mares i de la 

comunitat. 

 Es vetlla pel desenvolupament de la primera llengua de l’alumne/a per tal 

d’assegurar el desenvolupament cognitiu i per tal de facilitar l’adquisició de 

segones i terceres llengües. 
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 El desenvolupament de la primera llengua de l’alumne/a  té més importància 

en promoure el desenvolupament de la segona i de la tercera llengua que la durada 

d’exposició a aquestes llengües que s’adquiriran més tard. 

 L’alumnat aprèn segones i terceres llengües d’acord amb el seu bagatge 

cultural i la seva personalitat individual. 

 Les habilitats lingüístiques cognitives i acadèmiques una vegada 

desenvolupades i adquirides estan preparades per a transferir-se d’una llengua a 

una altra. (Cenoz, Genesse,1998:10-11). 
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ÍNDEX DE LA MOSTRA D’ACTIVITATS MULTILINGÜES 

 

La present mostra d’activitats i propostes multilingües està organitzada de la 

següent manera per facilitar-ne la consulta: 

 

 

1.PLANTEJAMENT D’ESCOLA MULTILINGÜE: EXPERIÈNCIA DE 

NEWBURY PARK PRIMARY SCHOOL: The language of the Month.  

 

2. INICIATIVA DE LA LEA DE COVENTRY: Investigating Languages 

 

3. AMBIENTACIÓ DE L’ESCOLA MULTILINGÜE 

 

 3.1- Ambientació dels diferents espais de l’escola 

 

 3.2- Biblioteca d’escola multicultural i multilingüe 

 

 3.3- Elaborar un kit de supervivència per a l’alumnat nouvingut (“A 

survival kit for new    arrivals”) 

 

 3.4-Dossier-guia per a pares, mares i alumnes 

 

 

4. AMBIENTACIÓ DE L’AULA MULTILINGÜE 

 

 4.1-Crear el racó de les llengües a la classe 

 

 4.2- Biblioteca d’aula multicultural i  multilingüe 

 

 4.3- Joguines i jocs que acullin la diversitat d’alumnat 

 

  

5. ACTIVITATS PER TAL D’EXPLORAR LES NOSTRES LLENGÜES. 

LLENGUA, CULTURA I IDENTITAT. 

 

5.1- Sensibilitzar de la importància de pronunciar correctament el nom de 

l’alumnat nouvingut. 

 

5.2-Treballar l’empatia envers l’alumnat nouvingut i l’alumnat refugiat 

 

5.3-Investiguem quantes llengües es parlen a l’escola 

 

5.4- Elaborem el llibre de les llengües de l’escola 

 

5.5-Elaborem el llibre de les llengües de la classe 

 

5.6-Les nostres llengües de la A a la Z 

 

5.7-Exposició: les frases més bàsiques amb la meva llengua 
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5.8-Salutacions matinals en diferents llengües 

 

5.9- “The rainbow song” en llenguatge de signes 

 

5.10-“This is The Way We Say Hello Song” 

 

5.11-Say Hello Around The World 

 

5.12-Fer cal.ligrames utilitzant les llengües de l’alumnat de la classe. 

 

5.13-Els nombres en diferents llengües 

 

5.14- Cançons de comptar 

 

5.15-“Head and shoulders knees and toes” song 

 

5.16- “Simon says” 

 

5.17-S’enfonsa o sura? 

 

5.18-Reconeixement de diferents cal·ligrafies 

 

5.19-Les nostres històries lingüístiques 

 

5.20-Fira de les llengües  

 

5.21-International Evening 

 

5.22-My Language Portfolio 

 

5.23-Llengües que estan en perill 

 

5.24-Birthdays around the world  

 

5.25-Contactar amb escoles del país d’origen del nostre alumnat 

 

5.26-Compartim les nostres llengües 

 

5.27-Roleplays senzills 

 

5.28-Llegir contes en les diferents llengües de l’alumnat 

 

5.29-Escriu el teu nom en 14 llengües diferents! 

 

5.30-Investiguem com es celebra el Nadal arreu del món 

 

5.31-Investiguem sobre les llengües de la classe 

        Les llengües de l’Índia 

 

5.32-Productes de menjar en diferents llengües de l’aula 
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5.33-Compartim cançons i jocs 

 

5.34-El dia 21 de febrer- Dia internacional de la Llengua Materna 

 

5.35-Diferències culturals 

 

5.36-Detectius lingüístics 

 

5.37-Elaboració de contes bilingües o multilingües 

 

5.38-Convidar pares i mares a l’escola 

 

5.39-Compartim receptes de cuina 

 

5.40-Traduïm d’un poema senzill a la llengua materna de l’alumnat 

 

5.41-Narració de contes multilingües a partir de les llengües de l’alumnat; 

convidar als   pares i mares a participar-hi. 

 

5.42-Representació d’una narració preparada per alumnes de primària i 

dirigida als més petits amb la participació dels pares i col·laboració d’artistes 

Britannia Village Primary School 

 

5.43-Portada dels diaris 
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1.PLANTEJAMENT D’ESCOLA MULTILINGÜE: EXPERIÈNCIA DE 

NEWBURY PARK PRIMARY SCHOOL: The language of the Month. 

(Consultar apartat 4.3.1) 

 

Aquest projecte d’innovació que segueixen diferents escoles de primària angleses 

en horari lectiu seria possible als nostres centres. Ens permetria incloure  el 

bagatge cultural i lingüístic dels nostres alumnes i de les seves famílies. Cada mes 

l’alumnat i el professorat practiquen frases bàsiques de les diferents llengües que 

hi ha entre l’alumnat de l’escola. Des de que es va iniciar el projecte el 15 d’abril 

de 2002,  han anat practicant quaranta llengües diferents. 

Els principals objectius del projecte són: 

 

 Desenvolupar l’habilitat de tots els nens i nenes d’estar oberts a l’aprenentatge 

de llengües. 

 Donar a l’alumnat bilingüe l’oportunitat de demostrar les habilitats 

lingüístiques que aporten a l’escola. 

 Augmentar “l’estatus” de l’alumnat bilingüe. 

 Eixamplar els horitzons de l’alumnat anglès monolingüe. 

 Demostrar respecte envers les altres cultures i llengües, especialment les  

anomenades community languages. 

 Donar als pares i mares bilingües l’oportunitat de participar activament en 

l’aprenentatge dels seus fills. 

 Ensenyar a l’alumnat que els professors també són alumnes. 

 Compartir els seus recursos amb altres institucions. 

       

 www.newburypark.redbridge.sch.uk 

 

 

2. INICIATIVA DE LA LEA DE COVENTRY: Investigating Languages 

 

 
     http://www.language-investigator.co.uk/ 

 

 

La Local Education Authority de Coventry ha desenvolupat uns materials per tal 

de poder investigar diferents llengües a les aules de primària. Consta de quatre 

nivells diferents i està pesat per aplicar-se a Year 3 (Level 1), Year 4 (Level 2), 

Year 5 (Level 3) i Year 6 (Level 4) i presenta la llengua com a objecte 
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d’investigació i de descoberta. Cada un dels diferents nivells es presenta en un 

llibre i un CD que recullen diferents activitats preparades per a utilitzar a l’aula. 

El nivell 1 està pensat per a que els alumnes i les alumnes reflexionin de la varietat 

de llengües i de les persones que les parlen. Aprenen a identificar dues llengües en 

la seva forma parlada i escrita i a identificar paraules d’ús freqüent en la forma 

parlada. L’alumnat examina semblances i diferències entre les llengües, 

considerant diferents cal.ligrafies i l’origen de les paraules. Comencen pronunciant 

diferents paraules individuals i paraules contextualitzades en  poemes i cançons. A 

més a més s’esforcen a copiar amb precisió. 

El nivell 2 és un aprofundiment del nivell 1 respecte a la varietat de llengües i les 

persones que les parlen. En aquest nivell hi ha més èmfasi en desenvolupar les 

habilitats lingüístiques de reconèixer i ampliar les habilitats introduïdes al nivell 1. 

Els alumnes aprenen a identificar quatre llengües en la seva forma parlada i escrita 

i reconeixen i repeteixen paraules en la llengua parlada. Comencen pronunciant 

frases i poemes senzills i cançons. A més a més aprenen i copien frases 

acuradament. 

Les diferents activitats que es plantegen s’integren a dins de l’horari de classe de 

l’alumne/-a. 

Més del 80% de les escoles de primària de Coventry utilitzen aquest enfocament 

multilingüe i estan molt satisfetes amb els resultats; s’accelera la posada en 

pràctica de la llengua estrangera al currículum de primària i és un mètode inclusiu 

ja que es tenen en compte les diferents llengües que parlen l’alumnat de l’aula.. Els 

alumnes i les alumnes  que comencen la secundària havent experimentat aquest 

enfocament multilingüe es mostren més hàbils i capaços d’entendre la gramàtica i 

la llengua en general. http://www.petlanguages.co.uk/inset.asp 

 

3. ACTIVITATS DE BENVINGUDA I D’AMBIENTACIÓ D’ESCOLA 

MULTILINGÜE  

 

3.1. Ambientació dels diferents espais de l’escola 

 

A les diferents escoles visitades per tal de desenvolupar la meva llicència d’estudis 

s’observava que hi havia un reconeixement envers les diferents llengües d’origen 

de l’alumnat. 

 

Per tal de recollir la diversitat lingüística i cultural del nostre alumnat, 

independentment de si tenim molts o pocs  alumnes que a casa parlin una llengua 

diferent de les d’instrucció escolar, podem penjar pòsters o rètols que facin 

referència a les llengües d’aquest alumnat i de la comunitat  a les diferents 

dependències de l’escola: rètols de benvinguda a l’entrada de la nostra escola , a la 

porta de les diferents aules i a les diferents dependències de l’escola. 
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La presència de rètols multilingües a les diferents dependències de l’escola és un 

bon recurs per a mostrar respecte i acollida envers les diferents llengües del nostre 

alumnat. 

 

  
  

 

 

 

A les portes de les diferents aules es pot elaborar rètols de benvinguda amb les 

llengües curriculars de l’escola i també amb les de l’alumnat bilingüe o 

multilingüe  d’aquella aula. Aquest gest ens serveix de recordatori de la diversitat 

de cultures que hi ha a cada classe. 

Fotografies del parvulari de l‟escola de primària 

Berkeley a Hounslow , Londres  

Rètol multilingüe a la porta de la sala de 

professors de l‟escola B d‟Oxford. 

 

 



 262 

 

 
  

 

 

 

Podem elaborar pòsters de benvinguda en les diferents llengües de la comunitat 

educativa. Podem elaborar-los amb l’ajuda dels mateixos alumnes bilingües o 

multilingües, amb professorat o pares i mares que tinguin competència en aquella 

llengua. 
Trobarem rètols en diverses llengües a la pàgina web de  Newbury  Park Primary 

Schoolwww.newburypark.redbridge.sch.uk 

Un processador de textos multilingüe ens farà molt servei per a l’ambientació de  

l’escola i per exemple  a l’hora d’escriure les etiquetes dels noms dels alumnes i 

les alumnes de la classe. 

 

 

 

També caldria que en algun mural de l’escola es mostrés sensibilitat pels diferents 

costums, creences religioses, festivitats ... del nostre alumnat. 

 

Rètol de benvinguda en urdú. Escola C d‟ Oxford. 
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Mural de la classe de parvulari de l‟escola C 

d‟Oxford que mostra interès i respecte envers la 

cultura dels infants. 

Poster exposat en els  pasadissos de les aules de Cicle Mitjà i Superior de 

l‟escola B d‟Oxford. 
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3.2- Biblioteca d’escola multicultural i multilingüe 

 

També és important que la biblioteca de l’escola tingui un fons que reculli aquesta 

diversitat 

La biblioteca de l’escola hauria de tenir  llibres bilingües i multilingües que 

tinguin en compte el bagatge del nostre alumnat. Podem encarregar llibres, 

Cdroms i CD d’audio en diferents llengües i que reflecteixin diferents cultures a 

www.mantralingua.com. 

 

 

 

 

 

 

3.3- Elaborar un kit de supervivència per a l’alumnat nouvingut (“A survival 

kit for new arrivals”) 

 

Per a elaborar aquest kit de supervivència s’ha de parlar amb les persones que han 

passat per aquesta experiència abans, alumnes i pares i mares que han passat per 

aquesta experiència prèviament i encara recorden com es sentien quan van arribar. 

Elaborar un fulletó titulat: “Tot sobre mi” i afegir-hi un diccionari amb imatges 

bilingüe.  

També és important oferir als pares i mares un número de telèfon d’alguns pares i 

mares de l’escola que els hi  poguessin donar consell i ajudar-los en els  dubtes 

diaris que van sorgint. (Edwards, 1998:40). 
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3.4-Dossier-guia per a pares, mares i alumnes 

 

Quan s’arriba nou a una escola hi ha molta informació que cal assimilar, si a més a 

més no es dominen les llengües oficials i si a més a més aquell alumne/a o família 

han patit una situació traumàtica al seu país com és el cas del refugiats o famílies 

que estan en situació de demanda d’asil, convé que facilitem al màxim aquesta 

informació bàsica: nom del tutor/a, curs, nom de la classe, nom dels alumnes 

(buddies) que ajuden a situar el seu fill/a durant les primeres setmanes, horari del 

centre, recull de les normes més bàsiques ...(Consultar annexe 4 per a veure el 

dossier complert). 

 

 
 

 
http://www.bristol-cyps.org.uk/services/emas/word/guidance-newlyarrived-pupils.doc 

Bristol Ethnic Minority Achievement Service 
(Dossier que té per finalitat afavorir l’adaptació escolar de l’alumnat d’incorporació tardana) 
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4-ACTIVITAS D’AMBIENTACIÓ DE L’AULA  MULTICULTURAL I 

MULTILÍNGÜE 

 

4.1. Crear el racó de les llengües a la classe 

 

Ens aniria bé tenir en un lloc visible de l’aula el racó de les llengües. 

En aquest racó l’alumnat pot aportar postals, cartes, segells, diaris, revistes, 

etiquetes paquets, fulletons, prospectes... escrits en diferents llengües. Tots hi faran 

una ullada i d’això es tracta. Podem animar als alumnes que vagin exposant les 

seves troballes i ajudar-los a  deduir el significat centrant-se en diferents pistes 

fonològiques i semàntiques. A partir de cada troballa podríem formular les 

següents preguntes: 

 A on ho has trobat? 

 Per a què et sembla que serveix? 

 Hi ha il.lustracions que ens ajudin a deduir el significat? 

 Hi ha nombres o noms semblants a la nostra llengua? 

 Hi ha paraules que ens sembla reconèixer? 

 

L’objectiu de l’activitat és que l’alumnat es mantingui interessat i motivat, 

acostumar-los a treballar amb el text escrit i  a experimentar amb les paraules.  

(Skarbek,1998:5) (Datta, Pomphrey,2004  9-10). 

 

 

 

  

  

  

 

Podríem afegir  a aquest racó  menús, llistes de la compra, postals o la portada de 

diferents diaris. 

Aquest racó de llengües hauria d’anar acompanyat d’un mapa del món o també hi 

podríem enganxar fotografies  de membres de la comunitat o de personatges 

famosos que parlen diferents llengües (Jones,2005: 79) 

Aquesta activitat ens serveix com a recordatori de la importància de les diferents 

llengües de la classe, de la comunitat i del món. 

 

 

 

 

Exposat al racó de biblioteca de parvulari de l‟escola 

de primària Berkeley a Hounslow , Londres. 
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4.2- Biblioteca d’aula multicultural i  multilingüe 

 

És important que la biblioteca d’aula reculli la diversitat cultural i lingüística de 

l’alumnat de la classe. Podem adquirir llibres amb les diferents llengües de 

l’alumnat a www.mantralingua.com. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3- Joguines i jocs que acullin la diversitat d’alumnat 

 

Diferents empreses venen joguines i jocs multiculturals, però també podem 

implicar a les famílies que facin donacions de casa (robes tradicionals pel racó de 

les disfresses, paquets de menjar propis de la seva cultura per al racó de la botiga 

...). (Edwards, 1998:26). 

 

Caldria revisar: 

 

 Que hi hagués varietat de nines i ninots al parvulari, que no totes i tots fossin 

de raça blanca, si no que reflecteixin la diversitat social que ens envolta. 

 Que els utensilis, els paquets de menjar ... del racó de la cuineta representin la 

varietat cultural que hi ha a la nostra societat. 

 El racó de les disfresses també hauria de tenir robes variades que reflectissin 

les diferents cultures que convivim. 
 El racó de jocs de la classe també hauria de contemplar jocs de taula que 

tinguin en compte el bagatge del nostre alumnat i que reflecteixin la diversitat 

cultural dels membres del grup-classe. 
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       Kids Around the World Flashcards 

  http://www.kidslikeme.co.uk 

 També és important que l’alumnat experimenti amb instruments musicals que 

no estiguin centrats només amb la tradició europea. 
 

  
 

 

 

 
 Els nens haurien de tenir accés a  colors de diferents tonalitats per a 

poder  representar els diferents colors de pell. (Edwards 1998:26) 

       

 

                             

  

Parvulari de l‟escola East Oxford School a Oxford. 

Mirgandam.Tamil after school club. Newbury Park 

Primary school, Ilford, Londres. 
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5. ACTIVITATS PER TAL D’EXPLORAR LES NOSTRES LLENGÜES. 

LLENGUA, CULTURA I IDENTITAT 

 

  

Language status and power 

 

“If children‟s languages are not acknowledged in school, the children perceive 

these as having little 

status, as not being important. They may have been ridiculed for speaking a 

language other than 

English and be embarrassed if their parents speak to them in the home language in 

front of their 

friends. In that situation it is common for children to understand the home 

language, but always 

answer in English. Teachers need to be aware that not all languages are equally 

valued in Britain 

and that children may have internalised negative messages.” March is 

Multilingual Month,2007. http://www.multiverse.ac.uk 

 

 
 
“Teachers who have shown a real interest in children‟s languages, engaged in 

sharing 

activities, enjoyed being taught by children and devised interesting games and 

activities, such as the ones suggested in this booklet, have discovered how quickly 

embarrassment can turn to pride and how eager other children are to learn their 

friends‟ languages.” March is Multilingual Month,2007. 

http://www.multiverse.ac.uk 

 

Aquest recull d’activitats té com a objectiu proporcionar al nostre alumnat 

oportunitats en les quals  pugui compartir la seva llengua, la seva cultura i la seva 

identitat. Són un conjunt d’activitats que pretenen recollir la diversitat lingüística i 

cultural del nostre alumnat amb l’objectiu de fer visibles les seves llengües 

d’origen, prestigiar-les i alhora desenvolupar identitats flexibles entre el nostres 

infants.  Al mateix temps que partim dels bagatges del nostre alumnat reforcem les 

habilitats metalingüístiques de tots els infants i esdevé un enfocament motivador 

dins de l’àrea de llengua. 

 

5.1- Sensibilitzar de la importància de pronunciar correctament el nom de 

l’alumnat nouvingut.  
 
El nostre nom ens identifica i forma part de qui som. Alguns infants es senten molt 

malament quan senten el seu nom mal pronunciat i no tenen la suficient confiança 

d’insistir que el professorat els hi digui el nom correctament. No esforçar-se en 

pronunciar correctament el nom del nostre alumnat és una falta de consideració. 

Malgrat alguns noms siguin difícils de pronunciar, cal fer l’esforç perquè forma 

part de la nostra responsabilitat. Potser la manera més senzilla és a l’entrevista 

amb els pares i mares preguntar bé com volen que diguem el nom del seu fill/-a i 

també el d’ells. 
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Per a sensibilitzar sobre aquest fet i autoavaluar l’escola estaria bé elaborar un 

qüestionari per a saber si els alumnes estan satisfets sobre la pronuncia del seu 

nom. 

A l’escola William Prenn a Slough a els alumnes de Year 6 ,a partir de la inquietud 

de la seva tutora que considerava que aquest tema no estava ben resolt al centre, 

van elaborar un qüestionari per tal de saber quin nom rebia cada alumne/a per part 

dels pares, mares, amics, amigues i professorat. Dos alumnes de Year 6 van ser els 

responsables de recollir la informació. Varen trobar que 20/70 alumnes de Year 6 

van comunicar que el seus professors i professores pronunciaven el seu nom 

diferent de com ho feien els seus pares i amics; hi havien errors com per exemple 

canviar la síl·laba tònica del seu nom.  

(Edwards, 1998) 

 

 

5.2-Treballar l’empatia envers l’alumnat nouvingut i l’alumnat refugiat 

 

Sensibilitzar al nostre alumnat i desenvolupar la seva empatia envers  la situació 

traumàtica que comporta el fet de marxar del teu país deixant moltes vegades 

familiars i amics que serà difícil tornar a veure i previ a la decisió de marxar haver 

patit experiències molt dures i difícils de superar. Comentar amb els nostres 

alumnes testimonis reals d’infants refugiats. 
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                                            Hounslow Language Service. Refugee Stories 

 

 

5.3-Investiguem quantes llengües es parlen a l’escola 

 

Segurament que trobarem que l’alumnat parla moltes llengües més de les que ens 

pensàvem i moltes vegades també ens fa saber que tenen coneixements passius 

d’altres llengües. Ens faran conscients de  la diversitat lingüística i cultural de la 

nostra escola i fa conscient a l’alumnat de la seva pertinença a  una comunitat 

multilingüe. Una vegada hem recollit la informació de la nostra aula podem 

extendre l’activitat a les diferents aules de l’escola. A partir d’aquestes troballes 

l’escola haurà de treballar de valent per tal  de demostrar respecte envers les altres 

llengües i cultures. Abans de fer aquest treball d’investigació amb l’alumnat el 

professorat necessita deixar clar el seu sentiment positiu envers les diverses 

llengües i cultures.  

Model de qüestionari: 

Quines llengües parles? 

(Parlar una llengua voldria dir ser capaç de mantenir una conversa en aquesta 

llengua) 

Quina llengua parles a casa? 

Quina és la llengua que fas servir més? 
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 (Edwards, 1998:12) 

 

 

5.4- Elaborem el llibre de les llengües de l’escola 

Conté informació dels països que prové el nostre alumnat i de les llengües en les 

quals té competència. L’alumnat hi pot treballar a l’escola amb els pares revisant 

faltes d’ortografia i proporcionant traduccions. Es tracta de compartir-lo amb tota 

l’escola i després exposar-lo a l’entrada de l’escola per a que el puguin veure les 

diferents persones que visiten la nostra escola i l’alumnat bilingüe o multilingüe 

que va arribant. (Edwards,1998 : 15) 
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5.5-Elaborem el llibre de les llengües de la classe 

 

Aquest llibre pot contenir recerca sobre llengües portada a terme per l’alumnat de 

l’aula, pensaments i escrits sobre llengua, exemples de diferents llengües, poemes, 

cançons, rimes, proverbis etc. Una alumna de pràctiques de l’escola Hackney a 

Londres va fer una contribució per al llibre de les llengües d’una classe de nens i 

nenes de set i vuit anys: 

 

Greetings 

These are the ways we say hello, 

And put smiles on the faces of those we know 

Hola in Spanish, bonjour in French 

In Bengali it‟s keeta aachen or swagatum, 

In Arabic, salam-alay-kum 

How many other ways can we greet, 

And put smiles on the faces of those we meet? 

How are you? In Tigram it‟s Te-me-le-ki? 

If you say Ti kanete? You‟ll be speaking Greek.ç 

But rather than find out from a book 

We can tell you in 3B 

If you‟re fine in Greek you say Kala, 

In Tigran, tobuk. 

When we meet we say hi! 

When we leave we say goodbye, 

Adiós, au revoir, zagee, 

Is what you will hear from class 3B! 

 
(Datta,2000:36)/ (Datta, Pomphrey 2004 :13 

 

 

 

5.6-Les nostres llengües de la A a la Z 

 

Podem animar el nostre alumnat a recollir informació sobre diferents llengües i 

podríem recollir aquesta informació en ordre alfabètic. Aquesta activitat pretén 

donar vida a les diferents llengües que parla el nostre alumnat perquè permet que 

els/les nostres alumnes puguin validar els seus coneixements i la seva experiència. 

L’alumant pot iniciar la seva recerca a partir de les llengües de l’aula i ampliar la 

seva investigació amb altres llengües que conegui o en sàpiga alguna cosa. Per a 

realitzar aquesta activitat ens aniria bé consultar el llibre de   Katzner (2002)The 

languages of the world. 
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(Datta, Pomphrey,2004 :11) 

 

 

 

  
   (Datta, Pomphrey,2004 :11) 
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5.7-Exposició: les frases més bàsiques amb la meva llengua 

 

 Els infants que tinguessin una altra llengua diferent de les d’instrucció escolar les 

podrien compartir podrien compartir escrivint informació bilingüe sobre ells 

mateixos i elles mateixes i a continuació exposar-ho a la classe. 

 

 
(Datta,Pomphrey 2004: 39) 
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5.8-Salutacions matinals en diferents llengües 

 

Molts professors i professores a diferents escoles de Londres en saludar i passar 

llista al matí faciliten que els seu  alumnat saludi en diferents llengües. Els infants 

poden escollir la llengua amb la que saludaran aquella setmana: bon dia (català), 

buenos días (espanyol), bonjour (francès), bom dia (portuguès), bongiorno 

(italià))... 

Aquest tipus d’activitat ens pot portar posteriorment a que totes aquestes 

salutacions comencen  amb un so similar que prové de l’adjectiu llatí bonum que 

vol dir bo. Llavors podem anar més enllà i podem investigar la influència dels 

romans a la llengua i la cultura dels europeus. 

(Datta, Pomphrey 2004 36) 

 

 

 

5.9- “The rainbow song” en llenguatge de signes  

Aquesta cançó la van representar els alumnes de Year 2 en una de les assemblies 

oberta als pares i mares a l’escola A d’Òxford. Un dels alumnes de la classe era 

sord i tot el grup-classe aprenia coneixements bàsics de llenguatge de signes. 

(Veure apartat 4.3.7). 

 

 

“Red and yellow and pink and green, 

Purple and orange and blue, 

I can sing a rainbow,  

Sing a rainbow,  

Sing a rainbow too.” 
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5.10-This is The Way We Say Hello 

 

Podem cantar aquesta cançó per tal de fer visibles les diferents llengües amb les 

quals l’alumnat té competència. www.uen.org/Lessonplan/ 
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5.11-Say Hello Around The World 

 

En una de les escoles que  vaig desenvolupar el meu treball de camp, a les classes 

en petit grup de EAL ,hi havia penjat un cercle amb gran quantitat de llengües del 

món i a vegades el feien servir per a  que en algun moment de la classe quedés 

constància que l’alumnat tenia competència en altres llengües diferents de les que 

es treballaven a l’escola. Algunes vegades simplement saludaven en la seva 

llengua, altres la mestra definia un camp semàntic ( animals, roba ...) cada 

alumne/a deia un ítem en la seva llengua i els altres companys i companyes havien 

d’endevinar  de quina paraula es tractava.  
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5.12-Fer cal.ligrames utilitzant les llengües de l’alumnat de la classe.

http://www.language-investigator.co.uk/project.htm
Podem fer cal.ligrames fent ús de les diferents llengües curriculars i de les altres 
llengües que parlen els infants de l’aula.
Bérénice, Elise, Matthieu, Kévin, Laura ont créé des calligrammes franco-allemands pour le journal papier KLINI.  
C'est un journal trimestriel élaboré à partir des travaux des enfants hospitalisés en Belgique, au Luxembourg, en 
Allemagne et en France.

Elise
Laura
a

Matthieu
Kévin
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http://www.ac-nancy-metz.fr/ia54/ecolhop/DESJEUX/Jeuxecritu/calligram/LCalligram.htm. 

5.13-Els nombres en diferents llengües 

Quan a l’aula hi ha alumnat amb coneixement de diferents llengües poden 

ensenyar a la resta dels companys i companyes els nombres de 1 al 10 o de l’1 al 

5. En petits grups els infants experts en aquella llengua poden ensenyar als altres 
un poema, cançó, chant que contingui aquells nombres. Finalment podem fer una 
representació i fer una exposició dels diferents nombres en diferents llengües de 
manera que també puguin explorar similaritats i diferències entre els nombres a 
nivell escrit. 

(Datta, Pomphrey 2004 37) 

Laura

Elise Bérénice



 281 

 

5.14- Cançons de comptar 

Les diferents llengües tenen cançons de comptar i motes d’aquestes cançons van 

acompanyades de gestos. Podem fer un recull d’aquestes cançons entre l’alumnat 

de la nostra classe. 

 

 

 
 (Datta, Pomphrey 2004: 

48) 

  

 

Una vegada recollides seria convenient penjar-les en un lloc visible de la classe i 

practicar-les. De la mateixa manera que cantem Una plata d‟enciam, Un cigró 

petit, Pito pito ... també podem practicar de tant en tant aquestes altres canterelles. 

 

 

5.15-“Head and shoulders knees and toes” song 

 

Podem utilitzar aquesta cançó anglesa Head and shoulders knees and toes per a 

explorar les parts del cos en diferents llengües tocant-nos les diferents parts del cos 

al cantar. Podem gaudir encara més de l’activitat en anar eliminant paraules o 

cantant i representant la cançó a diferents velocitats. 

 

 

Tête, épaules, genoux, pieds,    

Genoux, pieds, 

Tête, épaules, genoux, pieds, 

Genoux, pieds, 

Les yeux, le nez, 

La bouche, les oreilles, 

Tête, épaules, genoux, pieds, 

Genoux, pieds. 

 

(Datta, Pomphrey 2004 49) 

 

 5.16-Simon says 

 

Podem utilitzar llengües de l’alumnat de la classe utilitzant el jocs com Simon 

says. Si el nostre alumnat coneix diferents llengües poden ser els encarregats de 
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donar les ordres en aquella llengua. Jugant a aquest joc treballem vocabulari i 

diferents estructures gramaticals: 

 Imperatius: stand up, sit down, sing a song ... 

 Parts del cos: touch your nose, touch your toes... 

 Adverbis: camina a poc a poc, parla fort ... 

 Preposicions: posa’t la mà al cap ... 

 Anomenar diferents objectes de la classe: agafa un llibre, senyala unes tisores 

... 

 

(Datta Pomphrey 2004 :50) 

 

 

5.17-S’enfonsa o sura? 

 

Es tracta d’una activitat que ajuda a entendre com funcionen les llengües. 

Primerament hauríem d’aconseguir algun adult competent (es recomana que sigui 

un/a alumne/a de pràctiques o un professor/a bilingüe)  en una de les llengües de 

l’alumnat de la classe o en una que no conegués cap de nosaltres per a portar a 

terme el taller de S‟enfonsa o sura?. La persona que porti a terme el taller 

necessita utilitzar molt llenguatge gestual. És una activitat molt visual que ens 

permet  aprendre frases senzilles en una llengua que l’alumnat desconeix i en cap 

moment s’utilitzaria el català.  

Podem dividir el grup-classe en grups de quatre o cinc alumnes a cada taula. A 

cada taula hi hauria un cubell amb aigua i sis objectes: un llapis, un tap de suro, un 

plàtan, una cullera, un tros de paper, una pedra. El professor/a també té el seu 

cubell i el grup d’objectes.  

Primerament el professor/a fa servir una  moneda i una ploma. Si l’activitat es 

porta a terme en indi seria: 

 

S’enfonsa? (Dubegi) 

Sura? (Taregi) 

 

Llavors s’anirien classificant els diferents objectes; la professora que va portar a 

terme aquesta activitat primer ho escrivia amb llenguatge indi i després posava la 

transcripció per a que l’alumnat ho pogués anar repetint i assajant la pronuncia, 

també va dibuixar cada objecte per a  donar suport al significat. Primer apuntava la 

predicció que feien els/les alumnes sobre aquell objecte i a continuació els 

alumnes experimentaven amb aquell objecte concret; lògicament els/les alumnes 

feien aquestes prediccions en la seva pròpia llengua la qual cosa fa  que es puguin 

establir connexions amb la nova llengua i que l’activitat no resulti estressant. 

 

Què és això?  (Ye kya hai?) 

Quan els/les alumnes contestin en català el professor/a dirà: 

Com s’anomena en indi? (Hindi mei iska na kya hai?) 
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  (Datta, Pomphrey 2004: 42) 

 

 

A continuació el professor/a anirà repetint el procés en el cas dels altres objectes 

deixant cada vegada que els infants ho vagin repetint. 

 

(Datta, Pomphrey 2004 42-43) 

 

 

5.18-Reconeixement de diferents cal.ligrafies 

 

La presència a l’aula de diferents alfabets i cal.ligrafies ofereix oportunitats molt 

bones per a que el nostre alumnat reconegui diferents sistemes d’escriptura. 

Observar que per exemple en alemany hi ha la lletra β. Observar com les lletres del 

sistema d’escriptura grec i ciríl·lic són molt diferents. 

 

 

  
 

 (Edwards, 1995:18)  (Edwards, 1995:18) 

 

Veure les diferències amb la cal·ligrafia urdú o àrab; observar que es tracta més 

aviat de sistemes consonàntics més que sistemes d’escriptura alfabètics. Les vocals 

estan representades per puntets a dalt o a sota de les lletres. A més a més la forma 

de les lletres varia en funció de si estan soles, en posició inicial, en posició final o 

al mig de la paraula.  

 

 (Edwards, 1995:18) 
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El sistema d’escriptura utilitzat per les llengües índies, incloent-hi el gujarati i el 

panjabi, les lletres no descansen a sobre d’una línia base si no que es despengen 

d’una línia. Els diferents caràcters en ambdues llengües representen més aviat 

síl·labes que sons individuals.  

 

  
 (Edwards, 1995:18) 

 

El sistema d’escriptura xinès és logogràfic, cada caràcter representa una paraula o 

part d’una paraula. Els diferents caràcters es tracen en el sí d’un quadrat de 

referència.  

  

 
 (Edwards, 1995:18) 

 

A l’escola Redlands Primary School els alumnes de 10-11 anys d’edat, com a part 

d’un projecte els/les alumnes  van elaborar plaques amb el seu nom. Prèviament 

l’alumnat va ser exposat a art islàmic. 

 

 
(Edwards, 1995) 

 

Podem esbrinar quin alumnat de l’escola té competència lingüística en una llengua 

determinada i muntar algun taller per a que l’alumnat s’acostumi a veure diferent 

tipus d’escriptura i augmenti així les seves habilitats metalingüístiques ... També 

podem organitzar una sessió informativa sobre una llengua determinada i convidar 

a un pare o una mare per a que ens expliqui les característiques més bàsiques sobre 

la seva llengua. En alguna ocasió a l’escola A s’han muntat sessions informatives 

sobre alguna de les llengües de l’alumnat. Per exemple un alumne de la classe de 

l’alumne L que la seva mare és grega i el seu pare és anglès en una ocasió la mare 



 285 

va anar a l’escola, a la classe del seu fill i va explicar-los els trets més bàsics de la 

seva llengua.  

 

  

5.19-Les nostres històries lingüístiques 

 

Compartir la nostra  pròpia història lingüística amb l’alumnat ajudarà a  crear 

l’ambient d’aula adequat per a que el nostre alumnat també comparteixi la seva 

amb el grup-classe i nosaltres. Compartir la nostra història lingüística implica 

compartir diferents sentiments que hem experimentat com a resultat de fer ús de 

diferents llengües i estar en contacte amb diferents cultures. 

 

 
                                     (Datta, Pomphrey: 2004:16) 

 

Una professora de Year 6 que donava a aquest grup les primeres classes de francès 

abans que el grup passés a secundària va dir: 

“Vaig començar preguntant als alumnes quants em podien ensenyar una altra 

llengua. Uns sis alumnes van alçar les mans, obviament una mica insegurs 

pensant en com els seus companys reaccionarien. Vaig explica‟ls-hi històries 

sobre el meu aprenentatge del francès i llavors els vaig ensenyar unes quantes 

paraules sobre ells i elles mateixos en francès. Varem disfrutar d‟una classe 

activa de llengua. Després d‟algunes lliçons, estava envoltada d‟una multitud 

d‟alumnes entusiasmats que em volien explicar quines llengües i dialectes 
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coneixien. No crec que ningú els fes aquesta pregunta abans i a partir de llavors 

vaig intentar de fer referència constantment als coneixements que aportaven al la 

classe de llengua. Vaig aprendre tant  d‟ells i crec que els va ajudar a saber que 

estava interessada en la seva llengua de la mateixa manera que els ensenyava la 

meva.” (Datta, Pomophrey,2004 19) 

 

5.20-Fira de les llengües  

 

Els alumnes de  Sunnyhill Primary School de Londres van celebrar una fira 

bilingüe o multilingüe on els alumnes bilingües o multilingües ensenyaven 

paraules i frases en la seva llengua materna a la resta de l’escola. Es van fer servir 

jocs senzills com bingos i jocs de relacionar. Natasha, una parlant de tagalog va 

dir: 

“I enjoy the Language Fair because I am happy to know that others learn a little 

bit of my language. The children respect us more because they see what we can do 

and that they can learn something from us.” 

Fins i tot a escoles aparentment monoculturals  es probable que hi hagi alumnes 

que coneguin altres llengües diferents de les curriculars o algú de la comunitat que 

pugui ensenyar algunes paraules en altres llengües.  

 

 
(Young, Commins, 2005:36-37) 

 

Podríem plantejar l’activitat com si es tractés d’una fira de mostres de llengua i a 

cada estant hi podrien haver alumnat i professorat representant d’una llengua 
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determinada. En els diferents estants s’hi podrien desenvolupar tallers senzills i 

tots els alumnes i les alumnes de l’escola en diferents grups d’edats heterogènies 

anar passant per aquesta fira. L’alumnat que es troba als diferents estants també 

hauria de trobar el seu moment de participar-hi. 

 

 

 

 

 

 

5.21-International Evening  

 

A l’escola A d’Òxford  es va celebrar una International Evening. Com ja he 

explicat anteriorment (veure apartat 4.1.1) en aquesta escola s’hi parlen més de 

vint-i-tres llengües diferents. Els alumnes amb competència lingüística en una altra 

llengua, tant l’alumnat nouvingut com els/les alumnes que a part de l’anglès 

parlaven una altra llengua perquè el seu pare o mare no era anglès o perquè eren 

infants adoptats i els seus pares i mares s’havien interessat a que mantinguessin la 

seva llengua, es presentaven en la llengua o les llengües que tenien competència. 

En acabar aquestes presentacions l’alumna/e que ho desitjava podia recitar un 

poema, cantar una cançó ... S’animava als alumnes a que anessin vestits amb robes 

tradicionals. Es va proposar a les famílies d’aquest alumnat que portés un plat típic 

del seu país per a compartir amb la resta. 

 

 
 

 

Durant la vetllada es van fer visibles les llengües d’origen de l’alumnat de l’escola 

i varem poder compartir una gran varietat de menjar de diferents cultures també 

varem poder elogiar els diferents vestits tradicionals que lluïen alguns alumnes ... 
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5.22-My Language Portfolio 

 

The European Language Portfolio proporciona una manera atractiva per a 

l’alumnat de recollir les seves experiències lingüístiques. 

És important que l’alumnat pugui incloure en el seu portfolio treballs de la seva 

evolució en l’aprenentatge de les diferents llengües que està aprenent. Tal i com va 

explicar Helen Groothues a la conferència Community languages: Developing 

practice for the 21st Century que va tenir lloc a Leicester el passat 5 de juliol de 

2007, de   l’alumnat que parla una llengua diferent de les de instrucció escolar 

també hi hauria de poder incloure la seva evolució en aquella llengua concreta per 

tal de donar-li prestigi i reconeixement. The European Language Portfolio 

proporciona una manera atractiva per a l’alumnat de recollir tota aquesta 

informació. 

També és interessant proposar a l’alumnat que recullin informació sobre les 

llengües que utilitzen altres membres de la família o amics, fer un llistat de les 

llengües que han vist que es parlen a la comunitat,  explicar quines llengües  els 

agradaria aprendre en el futur i perquè. 

 

 
 CILT 2006:3 

 

My Family’s Languages 

 

Person Language 

Paulo (my 

cousin) 

Portuguese 

Ana (my 

cousin) 

Portuguese 
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Languages I would like to learn 

 

Language Reason 

Portuguese Because I like going on holiday in 

Portugal (Jessica) 

  

 

 

 

 

Languages in the neighbourhood 

 

     Place/Person        Language Example 

My next door 

neighbour Samira 

Urdu and Arabic Perhaps a cutting from a newspaper or 

photocopy of print from a book. 

   

        (Datta, Pomphrey,2004:12) 

 

5.23-Llengües que estan en perill 

 

Plantejar al nostre alumnat una recerca sobre les llengües que estan amenaçades. 

 

Podríem comentar aquestes lectures amb els nostres alumnes: 

 

 “How would you feel if you were the last speaker of your language? Marie Smith, 

the last speaker of the Alaskan Eyak language, gave her answer (Nettle & 

Romaine,2000, p.14): „I don‟t know why it‟s me, why I‟m the one.  I tell you it 

hurts. It really hurts‟. Richard Littlebear (1999), a Native American Cheyenne 

member, tells of his meeting with Marie Smith. „I felt that I was sitting in the 

presence of a whole universe of knowledge that could be gone in one last breath. 

That‟s how fragile that lingüístic universe seemed‟. 

To be told that a loved one is dying or dead is one of the most unpleasant 

experitences of life. To talk about a dead language or a dying language sounds 

academic and without much sentiment. Yet languages have no existence without 

people. A language dies with the last speaker of that language. For humanity, that 

is a great loss. It is like an Encyclopedia formed from that language and culture 

being buried.”  

Three further examples will illustrate: 

 

 In Cameroon in 1994/5, a researcher, Bruce Connell, visited the last speaker 

of  a language called Kasabe (or Luo). In 1996, he returned to research that 

moribund language. He was too late. The last speker of kasbe had died on 5th 

November 1995 taking the language and the culture with him. Connell reports that 

the last speaker was survived by a sister who could understand but not speak 

Kasabe, and whose children and grandchildren did not understand the language 

(Crystal, 2000). Simply stated, on 4th November 1995 Kasabe existed. On 5th 

November it was dead. 
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 On the 8th October 1992 a northwestern Caucasian language called Ubykh
died. A linguist, Ole Andersen arrived in the Turkish village of Haci to interview 
the last speaker, Tefvik Esenc,only to learn that he had died jut a couple of hous 
earlier (Crystal, 2000; Nettle & Romaine,2000). His three sons were unable to 
talk to their father in Ubykh as they had become Turkish speakers. Tefvik Esenc 
had composed his own gravestone eight years earlier: „This is the grave of Tefvik 

Esenc –the last person able to speak the language they called Ubykh‟.

 The last native speaker of Cupeño died in California in 1987, of Catawba 
Sioux in 1980, and of Wappo in 1990 (Nettle & Romaine,2000). “ (Baker, 2006 : 
43-44).

“Grand Chief Mike Mitchell related the following words of his grandfather 
(Kirkness, 2002, p.18): „What would happen to the Creator‟s law if the robin 

couldn‟t sing its song anymore?We would feel very bad: We would undestand that 

something snapped in the nature‟s law. What would happen if you saw a robin and 

you heard a different song, if it was sigging the song of a seagull? You would 
say,‟Robin that‟s not your language, that‟s not your song‟. To this Chief Mitchell 

added: „It was not meant for us to lose our language; we broke the cycle, and 

today we have nothing to stand on if our language is going to die.‟Using either a 

poem, picture or prose, express this sentiment in your own words.” (Baker 

2006:65) 

A partir d’aquestes lectures reflexionar amb els nostres alumnes de cicle mitjà o 

superior sobre la importància de mantenir la diversitat lingüística al món (David 
Crystal 2000) (Baker, 2006: 45-46): 

1. La diversitat és essencial 
2. Les llengües expressen identitat: 
3. Les llengües són un magatzem històric 
4. Les llengües contribueixen  a afegir coneixement humà 
5. Les llengües són interessants per elles mateixes. 

5.24-Birthdays around the world 
http://www.childrensmuseum.org/birthday/birthday_world.html
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En aquesta pàgina web podrem explorar com celebren els aniversaris a Grècia, 

Alemanya, Xina, Japó i a Nigèria. També podrem explorar diferents maneres de 

dir: Per Molts Anys!!! i la cançó d’aniversari típica de cada un d’aquests països. 

És interessant que els/les nostres alumnes coneguin per exemple que a Nigèria és 

típic repartir regals (joguines, menjar sobrer)  entre els amics el dia de l’aniversari 

i que la persona que celebra l’aniversari no rep cap obsequi. El primer, cinquè, 

desè i quinzè aniversaris són especials a Nigèria i la família celebra la festa 

convidant més de 100 persones. 

 

Si ens centrem en les diferents maneres de dir per molts anys en diferents llengües 

en aquesta pàgina web  ho trobarem amb 161 llengües diferents.  

http://www.shabbir.com/romance/bday.html 

 

 

Eytyxismena Genethlia! or Chronia Pola! (Greek) 

Feliz cumpleaños (Spanish) 

Shuvo Jonmodin! (Bengali) 

Happy Birthday!(English) 

Tavalodet Mobarak! (Farsi) 

Dogum gunun kutlu olsun! (Turkish) 

Per molts anys! (Catalan) 

 

Si a més a més volem assajar la pronuncia podem consultar-la  en aquesta pàgina 

web: http://www.omniglot.com/language/phrases/birthday.htm 

Seria una manera fàcil d’arrencar un somriure dels nostres alumnes si el dia del 

seu aniversari la resta del grup escrivissin una felicitació d’aniversari en la seva 

llengua materna i/o pronunciéssim: Per molts anys!! en la seva llengua. 

 

5.25-Contactar amb escoles del país d’origen del nostre alumnat 

Per tal de viure més d’aprop la llengua i la cultura del nostre alumnat podríem 

establir contactes amb escoles d’aquell país. En aquesta pàgina web podem trobar 

les dades de diferents escoles per a poder establir 

contactes:www.globalgateway.org 

 

 

5.26-Compartim les nostres llengües 

 

A les aules multilingües el professorat pot organitzar activitats per tal que 

l’alumnat que ens arriba amb llengües diferents de les curriculars pugui ensenyar 

salutacions senzilles, intercanvi d’informació personal (nom, edat, com estàs?, a 

on vius? ...). També poden compartir cançons, poemes  o dites senzilles. Aquesta 

és un poema tradicional turc: 
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      Petita granota 

     Petita granota 

     A on són les teves mans? 

     No tinc mans 

     No tinc mans 

     Nedo a l‟estany 

     Petita granota 

     Petita granota 

     A on és la teva cua? 

     No tinc cua 

     No tinc cua 

     Nedo a l‟estany. 

 

 (Datta, Pomphrey, 

2004 :10) 

 

 

 

 

Llibres com per exemple:   Words for school,Mantra Lingua  ens poden ajudar a 

portar a terme aquest tipus d’activitat. El llibre inclou la transliteració a més de la 

traducció. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Escola G, Grandford Infant. 

Escola que utilitza els serveis de 

Hounslow Language Centre 

Infant.  
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5.27-Roleplays senzills 

 

Es tracta d’oferir activitats de repetició senzilles amb les llengües dels escolars i 

contextualitzades amb contes que prèviament  hagin sentit i coneixen. 

 

 
 

  
 

       

En aquest popular conte la Handa decideix portar un cistell de fruita tropical a la 

seva amiga del poble veí, però pel camí diferents animals li van prenent la fruita 

(el mico li pren el plàtan, la zebra li pren la taronja ...) i com que porta el cistell al 

cap no se n’adona. De tota manera està de sort perquè en passar per sota un 

taronger una cabra enorme colpeja el tronc d’un taronger i el cistell que li havien 

buidat queda ara ple de taronges, casualment la fruita preferida de la seva amiga. 

Aquest conte és adequat per a treballar vocabulari de fruita i d’animals en diferents 

llengües. Una alumna de pràctiques de magisteri va treballar aquest conte en 

anglès i somalí amb escolars de set anys en una escola de Londres. 

 

(Datta, Pomphrey, 2004 :45-46) 

 

 

5.28-Llegir contes en les diferents llengües de l’alumnat 

 

http://www.language-investigator.co.uk/project.htm 

 

Per a realitzar aquesta activitat podem demanar ajuda a pares, mares o familiars 

dels nostres alumnes. D’aquesta manera donem prestigi  a la llengua d’aquell 
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alumne/a concret i alhora afavorim la seva autoestima i també el lligam  la família-

escola. 

http://www.mantralingua.com/  

En aquesta pàgina web hi ha narracions bilingües en 52 llengües diferents. 

 

5.29-Escriu el teu nom en 14 llengües diferents! 

http://www.language-investigator.co.uk/project.htm 

http://www.yourdictionary.com/ 

Utilitzant el diccionari que hi ha en aquesta pàgina web els/les alumnes podran 

escriure el seu nom en 14 llengües diferents; podran escriure el seu nom fins i tot 

en jeroglífics egipcis.  

 

 
  

 

 

 

 

El nom de l’alumna H i l’alumne L en xinès. 

 

 

Nom de l‟alumna H. Escola A d‟Oxford. 
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5.30-Investiguem com es celebra el Nadal arreu del món 

Diguem Bon Nadal en moltes llengües del món. 

http://www.santas.net/howmerrychristmasissaid.htm 

Christmas in India 

Christians in India decorate banana or mango trees. They also light small oil-

burning lamps as Christmas decorations and fill their churches with red flowers. 

They give presents to family members and baksheesh, or charity, to the poor 

people. 

In India, the poinsettia is in flower and so the churches are decorated with this 

brilliant bloom for the Christmas Midnight Mass. 

In South India, Christians put small clay lamps on the rooftops and walls of their 

houses at Christmas, just as the Hindus do during their festival called Diwali. 

 

 

5.31-Investiguem sobre les llengües de la classe 

Les llengües de l’Índia 

 

Si a l’aula tenim algun alumne/a que parli alguna llengua de la Índia, seria 

interessant investigar sobre les llengües de l’Índia i en aquesta pàgina web hi ha 

molta informació. 
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Podem trobar informació bàsica i material de diferents llengües del món en 

aquesta  pàgina web: 

http://www.cs.colostate.edu/~malaiya/scripts.html 

 

 

 

 

 

5.32-Productes de menjar en diferents llengües de l’aula 

 

En aquesta pàgina web podem trobar com es diuen diferents productes de menjar  

beure en diferents llengües. Podem consultar la forma escrita i la pronuncia. 

http://www.language-investigator.co.uk/travlang.htm 

 

Per exemple gelat en diferents llengües: 

En àrab és     (Ice cream) 

 

En grec és (Pagoto) 

 

En hebreu és  (Glida) 

 

 

5.33-Compartim cançons i jocs 

 

http://www.language-investigator.co.uk/project.htm 

 

http://www.mamalisa.com/world/ 

 

A la classe de música seria interessant compartir cançons, jocs i poemes. També 

un adult competent en alguna llengua del nostre alumnat podria ser el model a 

seguir per aprendre una cançó, un poema ... 

També seria interessant investigar sobre el ritme de les frases en diferents llengües 

estrangeres. Aconseguir una persona competent en una llengua de les que parla en 

nostre alumnat i finalment recitar tots junts el poema. 

 

 

5.34-El dia 21 de febrer- Dia internacional de la Llengua Materna 

 

La UNESCO suggereix que com que el dia 21 de febrer és el dia internacional de 

la Llengua Materna, les escoles se   n’hauríen de fer ressò: 

 Saben els infants que la llengua materna de molts dels seus companys i 

companyes no és la que es fa servir al centre? 

 Els professors i professores poden demanar a aquests infants que es presentin, 

que parlin de les seves famílies i de les seves cultures i que ensenyin a la resta de 

la classe algunes paraules en les seves llengües maternes. 

 Els alumnes també poden llegir poesies, contar històries i cantar en les seves 

llengües. 

 Es pot organitzar, dins o fora de l’escola, exposicions de pintures i dibuixos 

acompanyats d’explicacions en  les llengües maternes dels alumnes. 
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21 de febrer: Dia Internacional de la Llengua Materna 

Internacional Mother language day 

Dossier elaborat per: Associació per a les Nacions Unides a Espanta, Institut 

Linguapax/Centre UNESCO de Catalunya, Barcelona 

 

 

5.35-Diferències culturals 

 

Sally Benwell a la conferència que va tenir lloc a Manchester el passat 16 i 17 de 

març de 2007:The Primary Languages Show va fer esment de diferents 

convencionalismes que penso que són interessants de treballar amb els nostres 

infants. 

 

A quin país del món es mou el cap com si es volgués dir que sí però vol dir no? A 

Bulgària 

Quins ciutadans del món tanquen els ulls per a demostrar que estan pensant 

profundament? Els ciutadans del Japó 

A quin país del món tenen la mateixa paraula per dir avui i demà? A l‟Índia 

A quin país del món és de molt mala educació ensenyar la planta del peu? A 

Tailàndia 

A on es dóna el dit gros de la mà en senyar de handshake? A alguns països de 

l‟Àfrica. 

 

 

5.36-Detectius lingüístics 

 

Aquestes activitat va ser presentada per Helen Groothues a la conferència que va 

tenir lloc a Manchester el passat 16 i 17 de març de 2007:The Primary Languages 

Show. El seu workshop portava per títol:Languages for All: how primary 

languages can suport children who are learners of English as an Additional 

Language 

Els hi podem plantejar als nostres alumnes que investiguin amb quina llengua 

estan escrits els dies de la setmana i de quin dia de la setmana es tracta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llengua: Urdú 

 

Els podem donar algunes pistes: 

 Per a resoldre-ho pensa en els dies en català, castellà i anglès: 

 Pirr vol dir lluna (moon – Monday) 

 Hafta vol dir saturn (Saturn- Saturday) 

Itwaar  

Haftaaa  

Jumairat  

Budh  

Mangle  

Jumah  

Piir  
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 Budh vol dir mercuri (Mercuri-dimecres/miercoles) 

 Jumah vol dir venus (Venus-divendres/viernes) 

 Jumairat vol dir júpiter (Júpiter-jueves/dijous) 

 Itwaar vol dir sol (sun-Sunday) 

 Mangle vol dir mart (mart-martes/dimarts) 

 

Adaptació de l’activitat del taller de Helen Groothues  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llengua: Occità 

 

 

 

 

 

5.37-Elaboració de contes bilingües o multilingües 

 

Podem elaborar contes bilingües i multilingües amb les llengües de l’alumnat de 

l’escola. Un processador de text multilingüe és molt útil per a desenvolupar aquest 

tipus d’activitat . Malgrat el professorat no tingui competència en la llengua de 

l’alumnat, l’activitat es pot desenvolupar amb la col·laboració de les famílies i és 

una activitat que enforteix la relació família-escola.  

(Veure apartat 4.3.3) 

 

 

5.38-Convidar pares i mares a l’escola 

 

El professorat pot convidar pares i mares a la classe per tal de parlar de les 

llengües de l’alumnat i de la comunitat.  Pares o mares competents en una llengua 

determinada   poden portar un llibre de contes,un pòster o un diari en una altra 

llengua diferent de les llegües curriculars i llegir-lo en veu alta , compartir el 

contingut amb el grup-classe i assenyalar paraules i expressions freqüents. 

 

5.39-Compartim receptes de cuina 

 

Els nous materials curriculars  que recomana utilitzar el departament d’educació 

anglès: Excellence, Learning and teaching for bilingual children in primary years, 

inclou un DVD que ofereix exemples de bona pràctica. Podem observar una classe 

de Year 2 en la que es segueixen les instruccions per a elaborar  una recepta típica 

turca: Borec. Primerament una persona convidada que parla turc dóna les 

instruccions a seguir en turc i posteriorment es fan preguntes del tipus: 

How do you say first in Turkish? 

dijous  

dimenge  

dimarts  

diluns  

dissabte  

dimercres  

divendres  
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Tot seguit es passen a realitzar activitats que serveixen per a adquirir  la llengua 

anglesa.  

 

 

5.40-Traduïm d’un poema senzill a la llengua materna de l’alumnat  

 

A Eastlea College a les classes de Year 7 i Year 8 Fahro Malik I Gita Vitkovska 

van plantejar l’activitat: Aprendre a compartir amb orgull les seves llengües amb 

els seus companys (bengalí, urdú, panjabi i lituà). 

 

Es tractava de traduir en la seva llengua materna el poema:”Two Little Dickie 

Birds’. Llavors aquests alumnes de secundària van anar a l’escola Star School de 

primària i van ensenyar el poema als alumnes de year 2 en petits grups.  Les dues 

escoles  van representar el poema a l’escenari  “Now We Are Talking showcase 

production”. El professorat va poder constatar com alumnat percebia que 

s’apreciaven les seves habilitats bilingües, es donava prestigi a la seva llengua. 

 

Now we are talking. Stories my elders told me. 

http://www.naldic.org.uk/docs/resources/documents/NWAT2007.pdf 

 

5.41-Narració de contes multilingües a partir de le llengües de l’alumnat; 

convidar als pares i mares a participar-hi. 
 

A Curwen Primary School, Selina Jeremiah, Bushra Khan, Rehana Begum, Emma 

McGuigan i Zafer Khan  van desenvolupar una activitat de narració de contes 

multilingües a través de teatre, dansa i cançons amb llengües africanes i sud 

asiàtiques.  

Usha Bahl and Gita Vitkovska van portar a terme un taller de narració d’històries 

multilingües amb pares, nens i nenes i professorat de parvulari ((The Naughty 

Mouse, Mithu and Mithi, the Proud Elephant) i amb nens i nenes de Year 1 i 2 

(The Lion and the Rabbit and the Raja‟s Big Ears). 

 

Now we are talking. Stories my elders told me. 

http://www.naldic.org.uk/docs/resources/documents/NWAT2007.pdf 
 

 

 

5.42-Representació d’una narració preparada per alumnes de primària i 

dirigida als més petits amb la participació dels pares i col.laboració d’artistes 

Britannia Village Primary School 
 

L’escola Britannia Village Primary School pot confiar força en la participació dels 

pares i mares  i van participar activament en aquest projecte. La tasca va ser 

desenvolupada per Charlie Dark and Fahro Malik i hi van donar suport Ossie i 

Winnie Fernandes. Els artistes van treballar en sessions extraescolars amb nens i 

nenes i membres de les comunitats que portugueses I lingales de Brazil i Angola. 

Una de les narracions desenvolupades en basava en una plantació de plàtans i van 

fer-ne una representació per a la junior school amb disfresses fetes pels pares i 

mares. 

 

Now we are talking. Stories my elders told me. 
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http://www.naldic.org.uk/docs/resources/documents/NWAT2007.pdf 
 
 

5.43-Portada dels diaris 
http://www.newseum.org/todaysfrontpages/ 

 

En aquesta pàgina web hi podem trobar les portades dels diaris de 53 països del 

món, la qual cosa ens permet comparar les notícies en diferents llengües: observar 

les diverses cal.ligrafies, analitzar una mateixa notícia en una llengua i en una altra 

de diferent, comparar el format dels diferents diaris .. 
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7. CONCLUSIONS  
 

My Arabic Language 
 

Words of my language are expressive and dear to me. 

That‟s how I feel about my language. 

No matter how far I go 

No matter whether I go 

I‟ll still think of my precious language. 

 

Some people think that a language 

is something that is just spoken. 

It is in a way 

But there is more to it. 

 

It‟s something  

that is very precious. 

It‟s something 

that a person is born with. 

It‟s something  

that I would never swap. 

It‟s something  

that can‟t be destroyed. 

It‟s something  

that is all yours and the people around you. 

 

My language 

My heart is throbbing 

My heart starts to beat more 

when my language is mentioned. 

I think of me 

and what I am going to do. 

My language might five me work? 

A home? 

A good education? 

That‟s what I will always hope for and dream of. 

I hope it will come true one day. 

 

Khadeegha 

 

 

 

 

A class of ninth year students in a British Comprehensive School were read a poem, “Speak”, 

by the Pakistani poet, Faiz Ahmad Faiz. Fourteen-year-old Khadeegha from Syria, now living 

in Great Britain, wrote this poem in response. Thanks to Fir Vale School for permission to 

reprint the poem. 
Alma Flor Ada and Colin Baker, A Parents‟ and Teachers‟ Guide to Bilingualism.. 
Parents‟ and Teachers‟ Guides Multilingual Matters LTD  

Clevedon-Buffalo-Toronto-Sydney,2003 

Mi lengua árabe 

 

Las palabras de mi idioma son expresivas y 
queridas por mí. 

Así siento sobre mi lengua. 

 
No importa cuán lejos yo vaya 

no importa dónde vaya 

todavía pienso en mi idioma. 
 

Hay quienes creen que un idioma 

es algo que se habla. 
Lo es, 

pero es también mucho más. 

 
Es algo 

preciado y precioso. 

Es algo 
con lo que se nace. 

Es algo 

que jamás cambiaría. 
Es algo 

que no puede destruirse.  

Es algo 
a la vez todo tuyo y de quienes te rodean 

 

Mi idioma  
es mi corazón que late. 

Cuando se habla de mi idioma 

el latido de mi corazón se acelera. 
Pienso en mí. 

En lo que haré en el futuro. 

¿Me dará empleo mi idioma? 
¿Un hogar? 

¿Una buena educación? 

Eso es lo que siempre he soñado. 
Confío que se hará verdad un día. 

 

Khadeegha 
 

 
 

 

A los alumnos de una clase de noveno grado en 
una escuela británica les leyeron el poema 

¨Speak” (“Habla”) del poeta paquistaní Faiz 

Ahmad Faiz. Khadeegha, de catorce años, de 
Siria, que ahora vive en Gran Bretaña, escribió 

este poema como respuesta. Gracias a la Escuela 

Fir Vale por el permiso para reproducirlo aquí. 
 

Parents‟ and Teachers‟ Guides Alma Flor Ada and 

Colin Baker; Guía para padres y maestros de 
niños bilingües 

P. 192 Epilogue 
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És difícil recollir en un breu capítol el que són els resultat d’aquest període de llicència 

d’estudi. La meva estada de pràcticament un any acadèmic a Òxford m’ha permès observar i 

valorar molts elements del sistema educatiu anglès, però tot i amb això no és fàcil poder 

valorar-ne els seus resultats pel que fa al tractament del multilingüisme. La meva recerca 

m’ha permès conèixer una part d’aquests treballs, però cal ser també conscients de les 

limitacions de temps i abast geogràfic. 

Al llarg d’aquest treball he anat presentant les experiències més interessants i novedoses que 

he conegut, valorant els seus resultats, tot esperant que puguin ser d’utilitat en el marc de la 

nostra pròpia experiència educativa a Catalunya. És per això que en aquest apartat, més que 

de veritables conclusions, preferiria plantejar algunes reflexions fruit del meu treball de camp 

i la meva experiència personal. 

 

 

Una escola  catalana inclusiva ha de fer visible i prestigiar la llengua i la cultura de tot el 

seu alumnat. 

 

En la formació de l’alumnat plurilingüe no hem de perdre l’oportunitat de formar els alumnes 

que ja són potencialment bilingües: no es pot perdre aquest enorme capital (Broeder, Mijares, 

2003). 

 

“We should not be in the business of making children 

forget what they know” 

Joseph Lo Bianco, Professor of Language and 

Literacy Education, University of Melbourne. 

Positively Plurilingual. The contribution of 

community languages to UK education and society. 

CILT The National Centre for Languages. November 

2006. 

 

Totes les escoles que vaig visitar per a poder desenvolupar el meu tema d’estudi demostraven 

un respecte envers la diversitat lingüística i cultural de l’alumnat que acollien i educaven. 

En algunes hi havia rètols de benvinguda en diferents llengües i rètols multilingües a les 

diferents dependències de l’escola. Altres escoles vaig veure que anaven més enllà i tenien en 

compte les llengües d’origen de l’alumnat  en el desenvolupament del currículum amb 

l’objectiu d’enfortir la cohesió social,  reforçar les  habilitats metalingüístiques dels infants i 

transmetre respecte i estimació envers totes les llengües. 

Si bé és de cabdal importància que el nostre alumnat aprengui el català , el castellà i l’anglès 

també convé que puguin mantenir i desenvolupar la seva llengua materna. Els projectes 

lingüístics dels nostres centres, els projectes d’innovació de llengües estrangeres, no poden 

ignorar la nova realitat que ens envolta  i per tant han de recollir tota la riquesa lingüística i 

cultural que ens aporta l’alumnat que ens arriba. Cal preveure activitats que facin visibles les 

seves llengües i les prestigiïn. 

Per altra banda, si creiem en el language awareness, en l’aprenentatge significatiu i per tant la 

importància de partir dels coneixements previs de cada alumne/a, i independentment del 

percentatge d’alumnat nouvingut i/o provinent de grups culturals/lingüístics minoritaris que 

tinguem, el desenvolupament del nostre projecte educatiu de centre ha d’incloure activitats 

curriculars educatives que facin visibles la llengua i la cultura d’aquests infants. 

 

El català és una llengua minoritària, però aquest fet no ens exclou d’utilitzar el 

multilingüisme com a recurs envers la inclusió i la cohesió social. És cert que l’anglès és una 
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llengua franca que no té risc de perdre’s, i el català una de minoritària, i això ens allunya força 

del model educatiu anglès, però això no ens ha de privar de considerar com a recurs per 

aprendre el bagatge cultural i lingüístic del nostre alumnat i transmetre respecte i estimació 

envers  les diferents llengües i cultures. Com ja he assenyalat en la introducció d’aquest 

treball, cal fer referència al cas de Luxemburg per assenyalar que fins i tot en contextos 

bilingües amb llengües pròpies febles, com seria també el cas del català, existeixen 

experiències d’èxit centrades en potenciar les habilitats multilingües que reforcen l’ús 

d’aquesta llengua vulnerable. A Luxemburg diferents projectes de recerca demostren que 

reconèixer el context sociocultural i la competència que té l’alumnat en la seva pròpia llengua 

potenciarà l’aprenentatge de llengües posteriors i d’aquesta manera contribuirà a 

desenvolupar una actitud d’aprenentatge que s’adapta al multilingüisme de Luxemburg i a 

contextos i situacions multiculturals. Aquest fet queda confirmat en molts estudis que es 

porten a terme a altres països i d’alguna manera està lligat al concepte de Language 

awareness construït per Hawkins (1987) i desenvolupat per Candelier (1998) als projectes de 

EVLANG. Cal entendre millor la contribució que els diferents bagatges de l’alumnat fan a 

l’escola; totes les llengües que l’alumnat porta a l’escola s’han de tenir en compte (veure al 

respecte http://www.readingonline.org/international/edinburgh/portante/) 

El tradicional desinterès en aprendre altres llengües que mostren els ciutadans anglesos, penso 

que comença a estar en certa manera compensat amb iniciatives com les que es porten a terme 

des del Centre Nacional de Llengües(CILT), iniciatives que es basen en el  reconeixement de 

totes les llengües que al costat de l’anglesa porten coexistint durant molts anys a la societat 

britànica.  

Informes duts a terme per inspectors del Regne Unit recomanen partir de la diversitat cultural 

i lingüística dels nostres alumnes per aconseguir un millor aprenentatge de l’anglès. 

Demostren com partir dels bagatges de l’alumnat pot enriquir l’aprenentatge de tots els 

infants al llarg de l’escolaritat. Un ús apropiat de les llengües d’origen, a més a més de 

l’anglès, pot millorar l’ensenyament-aprenentatge general de llengües. Les persones que 

parlen més d’una llengua troben més fàcil aprendre’n de noves que no pas les persones 

monolingües (CILT Plurilingual). A les visites realitzades a dues escoles de Hounslow per a 

poder desenvolupar el meu treball de camp, les mestres em van comentar que els inspectors 

havien aconsellat que l’alumnat monolingüe anglès estès present a les classes de suport de 

llengua materna que s’oferien en horari lectiu a l’alumnat nouvingut i/o provinent de grups 

culturals/lingüístics minoritaris, ja que aquest fet repercutia positivament en l’enfortiment de 

les seves habilitats metalingüístiques. En un altre cas, en una de les activitats de formació que 

vaig atendre durant la meva estada a Anglaterra, el professorat comentava que els alumnes 

que parlaven urdú aprenien amb molta més facilitat el francès que l’alumnat monolingüe 

anglès. 

La transferència d’una llengua a una altra la vaig  poder veure clarament en els alumnes  H i L 

de l’escola A. Ambdós es trobaven en diferents estadis d’aprenentatge de la llengua catalana. 

L’alumne L llegia i escrivia la llengua catalana fet que va afavorir que pogués haver-hi més 

transferència lingüística del català a l’anglès. L’alumna L, en iniciar l’aprenentatge de 

l’anglès llegia en català, però encara no l’escrivia amb seguretat, aquest fet li comportava més 

dificultats en el desenvolupament de l’expressió escrita en llengua anglesa. En la visita d’una 

aula d’acollida d’una escola pública de Sabadell durant el meu període de llicència la 

professora de l’aula d’acollida em va comentar que notava una evolució molt diferenciada 

entre dues alumnes, ambdues del Marroc, una provenia d’una zona rural  i l’altra havia anat a 

una escola a on havia estudiat francès. L’evolució de la segona alumna havia estat 

espectacular en l’aprenentatge del català. 
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L’èxit en l’aprenentatge d’una nova llengua necessita una exposició adequada a aquella 

llengua i un compromís emocional amb aquells que parlen aquella llengua(CILT 

Plurilingual) 

 

La recerca demostra que no es pot aprendre una llengua si aquelles persones que l’ensenyen 

no valoren la llengua pròpia de l’aprenent i no promouen l’autoestima i l’autoconfiança en 

relació amb allò que és seu i de la seva família (Vila,1999). Per tant, és important incorporar 

al currículum escolar la llengua i la cultura dels estudiants de cultures minoritàries, perquè en 

la mesura en que la cultura i la llengua d’aquests estudiants s’incorpora al programa escolar 

millora l’èxit acadèmic dels estudiants (Jim Cummins,1995).  

A Newbury Park Primary School (Veure apartat 4.3.1), amb el seu projecte innovador The 

Language of the Month, han  pogut donar a l’alumnat bilingüe l’oportunitat de demostrar les 

habilitats lingüístiques que aporten a l’escola augmentant així l’estatus de tot aquest alumnes. 

També han demostrat respecte envers les altres cultures i llengües, especialment les 

anomenades community languages, i han donat a pares i mares bilingües l’oportunitat de 

participar activament en l’aprenentatge dels seus fills. A partir d’aquesta experiència, quan 

cada mes es comença a practicar una nova llengua, els professors i professores es converteixin 

també en alumnes. 

Hi ha unitat entre el domini de la llengua pròpia i l’aprenentatge d’una segona llengua, de 

manera que un bon domini de la llengua pròpia i la valoració de l’altra comporta una 

disposició i unes habilitats més bones per  l’aprenentatge de la nova llengua. Caldrà doncs que 

fem visibles les llengües del nostre alumnat: aprendre la pronuncia correcta del seu nom, 

salutacions amb les llengües del nostre alumnat, animar-los a fer presents els seus 

coneixements lingüístics a les activitats educatives… Aprenentatge lingüístic i integració 

social s’oposen a l’assimilació i a l’homogeneïtat. No es pot aprendre la llengua d’algú que 

menysprea a qui l’aprèn, ni tampoc es pot pensar que la clau de la integració és l’aprenentatge 

de la llengua: totes dues coses formen una unitat. Llenguatge i integració es complementen i 

es fan necessaris l’un de l’altre, però per a això és determinant que la integració sigui mútua i, 

per tant, que no sigui assimilació (Vila,1999). 

 

En aquest sentit, testimonis com el recollit per CILT (Positively Plurilingual), “English and 

Bengali together they make truly me” reflecteixen la formació d’identitats flexibles entre 

l’alumnat.  

 

A diferència del que sovint es pensa, el fet de mantenir la llengua materna no comporta menys 

adaptació a la societat d’acollida, permetent també l’existència de relacions intergeneracionals 

més qualitatives, i ajudant a tot aquest alumnat a formar la seva pròpia identitat. En aquest 

sentit, és important esmentar també les iniciatives de famílies que adopten infants d’altres 

països i vetllen per a que puguin aprendre la seva llengua i cultura d’origen . 

  

 

A nivell metodològic, i en relació a l’ensenyament de English as an Additional Language, 

voldria destacar els següents aspectes que cal tenir en compte per tal que el Projecte 

lingüístic multilingüe de centre es veiés reflectit a l’aula. Cal precisar que per a portar a 

terme aquesta metodologia el professorat ha de rebre la formació adient. 

 

 Inicialment ens caldrà reunir tota la informació que ens sigui possible sobre aquell 

infant (les seves circumstàncies personals, les seves experiències prèvies ...) de cara a 

preveure els recursos adients i les activitats d’ensenyament-aprenentatge adequades. 
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En la mesura que sigui possible convé fer l’avaluació inicial de l’infant en la seva 

llengua materna.  

 

 Convé que tot el professorat que atén aquell alumne/a tingui la informació més bàsica 

i rellevant sobre el seu bagatge lingüístic i cultural (Veure apartat 4.3.3), i convé que 

estigui preparat per a donar a l’alumnat nouvingut oportunitats en les que pugui  

brillar en el sí del grup-classe. 

 

 Serà clau que hi hagi molt bona coordinació entre el/la mestre/a de l’aula d’acollida i 

el conjunt el mestre/a tutor/a i el conjunt de professorat que atén aquell infant. Tot el 

professorat que atén l’alumnat nouvingut i/o alumnat provinent de grups 

culturals/lingüístics minoritaris ha de programar les diferents tasques educatives tenint 

en compte l’alumnat de EAL. Tots els professors i professores  som  professors i 

professores de llengua i hem d’estar preparats per tal d’atendre les necessitats 

d’aquests infants. Aquest alumnat rep un seguit de sessions intensives 

individualitzades o en petit grup per tal d’assolir la llengua vehicular del centre, però 

la majoria de les hores les passa en el sí del grup classe amb la resta dels companys i 

companyes i convé doncs que tot el professorat estigui format al respecte. Caldrà 

centrar-se especialment en anar apuntalant el vocabulari que s’utilitza i les estructures 

lingüístiques de la nova llengua a aprendre. 

 

 

 Hounslow Language Service ha elaborat un dossier de cara a donar suport a l’alumnat 

nouvingut a l’àrea de matemàtiques. Analitza el vocabulari matemàtic més important 

per tal d’accedir al currículum, presenta diagrames visuals on es pugui classificar i/o 

seqüenciar els conceptes principals, presenta un seguit d’activitats multiculturals i 

multilingües dins d’aquest àrea ... 

 

 Serà interessant establir quines sessions de suport per part del mestre/a d’acollida  val 

la pena realitzar en el sí del grup-classe. A les escoles A i B el suport es realitzava en 

petit grup fora de l’aula, però a les escoles de Hounslow, a l’escola C   d’Òxford i a 

Newbury Park Primary School, en funció de les necessitats de l’alumne/a anaven 

alternant sessions individualitzades amb sessions de suport a l’interior del grup-classe. 

Als materials explorats de Hounslow Language Service podem veure com el 

professor-tutor i el professor de HLS es coordinen i preparen sessions conjuntament. 

D’aquesta manera, el professor-tutor o altres professors no especialistes en EAL reben 

una formació pràctica que podran aplicar  a les sessions en que no puguin treballar 

conjuntament. 

 

 Caldrà incidir a donar molt suport visual de cara a il.lustrar el vocabulari clau. 

Cal tenir present que alguns textes no li seran familiars degut al seu bagatge cultural. 

És important fer ús de recursos visuals: mímica, ninots, imatges… i també recursos 

que ajudin a classificar la informació, seqüenciar-la ...  recursos que ajuden  a modelar 

el llenguatge que cal aprendre per a accedir al currículum i proporcionen una 

estructura per a reforçar i millorar l’aprenentatge. Es tracta de programar activitats en 

les quals posem a l’alumne/a en situació de relacionar, seqüenciar, classificar, separar 

la causa i l’efecte, ordenar (diagrames piramidals, diagrames en forma d’escala), 

planificar (mapes conceptuals, diagrames en forma d’arbre...). 
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 Hounslow Language Service ens presenta el joc com a un molt bon recurs per a 

practicar vocabulari nou en situacions informals i  facilitar la participació de fins i tot 

els alumnes que els costa més d’intervenir. Veiem que sovint es tracta de jocs de taula 

de diferents països del qual prové l’alumnat adaptats per tal que es treballi el 

llenguatge per repetició, fent ús de frases i paraules claus que reforcen una 

determinada àrea curricular. 

 

 Un dels dossiers elaborats per Hounslow Language Centre dóna informació pràctica 

per a que el professorat no confongui les dificultats lingüístiques amb necessitats 

educatives especials. Assenyala que  entre d’altres informacions és important saber els 

anys d’escolarització previs de l’escolar, explorar l’habilitat que té l’alumne/a en la 

seva llengua materna, saber el suport especialitzat que ha rebut fins el moment, factors 

mèdics, socials i psicològics.  

 

 

 Per tal d’esbrinar tota aquesta informació caldrà realitzar diverses observacions; la 

informació que recollim es pot basar en anàlisi del comportament i de les tasques orals 

i escrites. 

 

 

 Cal crear situacions adequades de comunicació, ja que l’alumne/a ja sap conversar, 

però en una altra llengua. Hem de tenir en compte que el/la professor/a i els companys 

i companyes de classe pot ser que siguin l’únic model de la nova llengua a aprendre 

que té l’alumne/a. Donar molta importància a les activitats orals, sobretot en parella i 

en petit grup, i  fer ús del roleplay. 

 

 

 És important preveure sessions de motivació i d’activació dels coneixements previs. 

Hauríem d’anar treballant en la direcció de proporcionar ajudants bilingües a les 

escoles. 

 

 Hem de  proporcionar des dels inicis de l’escolaritat  una experiència multicultural i 

multilingüe als nostre alumnat. Cal que els nostres infants s’adonin que la seva llengua 

i la seva cultura són valorades i reconegudes per nosaltres, fomentant així el language 

awareness. Cal animar a  l’alumnat a  compartir els seus coneixements lingüístics. Cal 

proporcionar oportunitats en les quals l’alumnat pugui explicar com funciona la seva 

llengua: el final dels verbs, els plurals, l’ordre de les paraules, les lletres majúscules, la 

puntuació. Temes com la direccionalitat a l’hora d’escriure, els accents, com funciona 

l’escriptura (per exemple la ideogràfica xinesa comparat amb l’escriptura alfabètica), 

el format dels llibres...(Kenner 2004, Edwards1995).  Animar a que l’alumnat també 

pugui escriure en la seva llengua d’origen i  exposar els seus treballs en racons visibles 

de l’aula i de l’escola. Aquest pot ser un enfocament motivador a l’àrea de llengua.  

 

 Assegurar-nos que l’alumnat de EAL estigui agrupat amb alumnes que li proporcionin 

un bon model lingüístic de la nova llengua a assolir, i també agrupar-lo amb parlants 

de la seva llengua. En algunes activitats serà molt positiu permetre la discussió en la 

seva llengua d’origen i posteriorment fer la posada en comú en la llengua vehicular del 

centre (Primary National Strategy Excellence and Enjoyment: learning for bilingual 

children in the primary years. Professional development materials DfES Publications, 

2006). 
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 Seria interessant aplicar als nostres centres l’experiència “Talking Partners” que vaig 

poder observar en una escola de primària de Coventry (Veure apartat 4.3.4 i apartat 

5.5), davant dels bons resultats que està donant. Aquesta activitat permet desenvolupar 

les habilitats lingüístiques i l’autoestima del l’alumnat nouvingut  

 

 

 El professorat bilingüe és clau a l’hora d’ensenyar el vocabulari i els conceptes claus 

en la llengua materna de l’alumnat i d’aquesta manera evitar la pèrdua de continguts. 

 Si comptem amb  el suport d’un/a  professor/a bilingüe aquest/a pot contribuir a que el  

procés d’aprenentatge sigui més clar, i quan l’alumne/a perd informació a causa del 

desconeixement de la llengua i del context cultural, l’assistent/a bilingüe li pot donar 

el suport necessari per a que no hi hagi pèrdua de continguts clau. També pot 

col.laborar a que l’escola tingui rètols multilingües, participar a les reunions de pares i 

mares, i vetllar per a que pares i mares tinguin la informació que cal a cada moment, 

ajudant d’aquesta manera a evitar malentesos. 

En la visita a l’escola C una de les mestres responsables de l’EMAS (English Minority 

Achievement Suport)  em va explicar que les dificultats més importants les tenen  

l’alumnat pakistaní i bengalí de segona i tercera generació perquè no tenen cap 

llengua de referència prou forta. D’acord amb la seva experiència, rètols amb les 

llengües d’origen de l’alumnat a l’aula són útils si l’alumne és literat en aquella 

llengua. 

Des dels serveis de HLS la professora bilingüe que estava donant suport en llengua 

materna a l’alumnat somalí d’una aula de parvulari m’explicà que si l’alumne no té 

prou forta ni la llengua materna ni l’anglesa es tendeix a donar suport a la llengua 

materna, estratègia que farà  que posteriorment pugui aprendre millor l’anglès. 

 

 La distinció entre BISC (Basic Interpersonal Communicative Skills) i CALP 

(Cognitive/Academic Language Proficiency) ajuda a explicar el fracàs en el sistema 

educatiu de molt alumnat que parla llengües minoritàries. El seu llenguatge acadèmic 

no està el suficientment desenvolupat per a enfrontar-se a les demandes del 

currículum. (Baker,2006: 176-177). És clau fer un bon seguiment de tot l’alumnat de 

EAL ja que, sovint, la seva fluïdesa lingüística adquirida en uns dos anys d’exposició a 

la llengua, emmascara mancances de llenguatge acadèmic. 

 

 Procurar un ambient multilingües i multiculturals d’aula i d’escola creant així un 

ambient positiu d’aprenentatge. Fer ús de diccionaris, textes, cassettes, DVD´s, vídeos 

bilingües, joguines multiculturals que reflecteixin la realitat social i escolar. 

 

 Obrir la nostra aula a la participació dels pares i mares a l’hora d’ensenyar llengua. 

Demostrarem que valorem la llengua i la cultura de l’alumnat i afavorirem així el seu 

rendiment i el seu status en el sí del grup-classe. 

 

 

 Convé establir vincles amb community-language schools que estigui atenent el nostre 

alumnat. 
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El lligam família-escola, la importància de la comunitat 

 

Les diferents observacions realitzades a escoles d’Òxford, Coventry, Bristol i Londres i les 

lectures sobre el tema em porten a considerar que cal  treballar en la direcció d’establir bons 

vincles entre els diferents membres de la comunitat educativa. Vaig poder recollir 

l’experiència de mares d’alumnes que van començar oferint la seva ajuda voluntària a l’escola  

i que posteriorment van cursar els estudis pertinents per tal d’esdevenir  professores ajudants, 

teacher assistants d’aquell centre. També vaig poder recollir l’experiència de mares que es 

trobaven en  la fase d’ajudar en alguna tasca concreta (lectura en veu alta, responsabilitzar-se 

del racó de plàstica del parvulari, suport lingüístic en la llengua de l’alumnat …) 

A  través de les diferents visites que he realitzat a escoles he pogut constatar  que en algunes 

de les escoles que he visitat hi havia exalumnes bilingües, multilingües que ara formen part de 

la plantilla escolar com a teacher assistants. Es tracta de professorat ajudant amb competència 

lingüística en la llengua materna de l’alumnat (urdú, àrab, bengalí, somalí …) que faciliten 

que es pugui partir del bagatge de cada alumna/e  i reforcen la llengua d’origen de l’alumnat. 

La recerca  prova que l’enfortiment de la llengua d’origen de l’alumnat  comporta un millor 

aprenentatge de la llengua anglesa. 

Cal destacar les iniciatives portades a terme pel Centre for Literacy in Primary Education 

(www.clpe.co.uk)  en la formació de pares i mares per a que es puguin oferir de voluntaris a 

les escoles, així com en l’organització de tallers de formació per a pares i mares per entendre 

millor el currículum i puguin ajudar millor els seus fill/filles. 

També convé destacar el paper de centres com Hounslow Language Service, que ofereixen la 

seva experiència en la temàtica per tal que l’escola que contracta els seus serveis pugui 

desenvolupar lligams efectius de col.laboració amb les famílies i la comunitat , i promoure  en 

el sí del centre i de la comunitat una visió positiva de la diversitat lingüística i del 

multilingüisme. Val a dir que la possibilitat que tenen les escoles per contractar un servei 

extern d’aquest tipus ajuda enormement els centres ubicats en zones amb més alt grau de 

diversitat lingüística i cultural a gestionar amb més eficàcia aquesta diversitat. 

Així doncs, els ajudants bilingües a les nostres escoles seria important que provinguessin dels 

mateixos col.lectius d’immigrants (Vila 1995). Hounslow Language Centre, en els seus inicis, 

va començar  involucrant les famílies d’aquest alumnat bilingüe per donar-los suport, 

esdevenint language assistants: oferien suport bilingüe a les aules; eren els que millor podien 

fer-ho; coneixien el nen/a, la seva cultura … 

 

 

És important informar als pares i mares de l’alumnat nouvingut i/o provinent de 

comunitats lingüístiques o socials minoritàries de la importància que té per als seus 

fills/filles mantenir la seva llengua d’origen. 

 

“Yet, in our haste to ensure they acquire good English, we frequently miss the opportunity to 

ensure they maintain and develop their skills in their  other languages too.” 

Positive Plurilingual-CILT 

 

L’aprenentatge de les llengües oficials del país  és de cabdal importància per al nostre 

alumnat... però també cal treballar en la direcció de crear vies educatives per a que tot aquest 

alumnat pugui mantenir la seva llengua. 

Com hem anat destacant, la recerca demostra que les persones que parlen  més d’una llengua 

aprenen amb més facilitat noves llengües (CILT Positively Plurilingual). 
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Un estudi sobre estudiants de secundària d’origen portuguès a Londres va concloure que 

aquells  estudiants que havien assistit a classes de portuguès era cinc vegades més probable 

que obtinguessin cinc o més GCSEs amb resultants de A a C en comparació als companys que 

no havien estat incentivats a mantenir la seva llengua d’origen (CILT Plurilingual) 

A les visites a escoles de Bristol i de Coventry vaig poder veure que s’oferia informació als 

pares i mares de la diferent oferta de Community Languages que hi havia a la zona. També en 

centres hospitalaris es poden veure rètols recordant a pares i mares de la importància de parlar 

als seus fills/filles en la seva llengua. 

Un dels recursos que ha editat Hounslow Language Service és un fulletó que dóna idees als 

pares i mares de cara a compartir l’explicació de contes amb els seus fills/filles. L’han produït 

en setze llengües diferents, i recomana als pares i mares d’alumnat bilingüe que els llegeixin 

històries en la seva llengua perquè aprendran millor l’anglès si la seva llengua d’origen es 

manté i alhora enfortiran les relacions familiars i intergeneracionals. Des de l’escola serà molt 

important informar als pares i mares de la importància de mantenir la llengua materna del seu 

fill/a ja que repercuteix positivament en el desenvolupament intel.lectual de l’infant, l’ajudarà 

a aprendre millor la llengua anglesa, mantindrà més forts els lligams familiars amb els que viu 

i amb els que es troben al seu país d’origen i, en saber-se comunicar bé en més d’una llengua, 

li pot obrir portes de cara a trobar una feina en el futur. 

Tan en la visita a l’Anglo-Spanish Nursery de Londres com a l’entrevista amb la directora de 

The Òxford Korean School d’Òxford, totes dues directores em van comentar la importància 

de mantenir la llengua: del contrari, quan viatjaven al seu país d’origen o intentaven 

comunicar-se des de el nou país d’acollida era força trist veure que no es podien comunicar 

amb amics i familiars. 

 

 

 

Convé que es vagi professionalitzant el sector d’ensenyament de les llengües d’origen a 

casa nostra. 

 

El tractament de la llengua pròpia de la infància estrangera ha d’anar millorant a casa nostra. 

Una societat catalana multilingüe ha d’impulsar l’aprenentatge de llengües i per tant té el 

deure de vetllar per a la professionalització del sector de les community languages. L’escola 

plurilingüe catalana ha de concentrar esforços per a que l’alumnat nouvingut no perdi la seva 

llengua d’origen i la pugui estudiar a nivell acadèmic. Impulsar l’aprenentatge de llengües 

també ha de tenir en compte que l’alumnat nouvingut no oblidi la seva. L’alumnat bilingüe té 

millor rendiment quan l’escola ensenya de manera efectiva la llengua materna i es 

desenvolupa l’aprenentatge acadèmic d’aquella llengua.. (Jim Cummins, CILT Positively 

Plurilingual). 

És important desenvolupar els mitjans necessaris per a que la immigració mantingui la seva 

llengua, d’aquesta manera no serien necessàries les activitats extraescolars de llengua àrab i 

de religió islàmica que fan algunes organitzacions no governamentals i col.lectius 

d’immigrants,  i que a vegades poden impedir  que aquest alumnat es pugui inscriure a les 

activitats extraescolars que les associacions de pares i mares organitzen als centres per a tot 

l’alumnat. És un fet que en el cas de l’Islam, la separació entre religió i llengua és molt difícil 

i per això en aquests centres, especialment els que atenen gran nombre d’alumnat que 

professen la religió islàmica, la llengua àrab hauria de tenir la consideració de llengua 

estrangera  en el mateix currículum i s’hauria d’oferir al conjunt de l’alumnat (Vila,1995). 

Aquesta és una bona pràctica duta a terme per nombroses escoles angleses. Tal i com he 

assenyalat anteriorment (Veure apartat 4.4.6) en acabar l’escolaritat obligatòria l’alumnat 

anglès ha de tenir sis GCSE’s (General Certificate of Secundary Education); si no tenen cap 
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GCSE no poden trobar cap feina. Un del que es poden treure és el GCSE en la seva llengua 

materna, normalment es tracta d’un examen molt bàsic. A diverses escoles hi ha la pràctica 

estesa d’ensenyar community languages (panjabi, urdú, francès ...) al migdia o en acabar les 

classes a la tarda. Aquesta pràctica fa que molts alumnes es puguin treure els GCES´s  en la 

seva llengua materna abans d’hora perquè ja estan preparats. Algunes escoles  també 

ofereixen el seu aprenentatge a dins del currículum. 

 En acabar l’escolaritat obligatòria si continuen estudiant són dos anys més de batxillerat i han 

d’aconseguir els A levels. Un d’aquests A levels pot ser el de la seva llengua materna i se´l 

poden treure a l’escola de secundària que vagin o bé a la supplementary  school que estiguin 

estudiant. Els A levels que es treuen estan en funció de la carrera que vulguin estudiar a la 

universitat o al college. 

Una de les escoles que vaig visitar per a desenvolupar el meu treball de camp va ser l’escola 

de secundària Whitefield Fishponds Community School de Bristol. L’any 2005 es va concedir 

a aquesta escola el reconeixement com a escola especialista en llengües i l’escola es va poder 

continuar concentrant en l’ensenyament de community languages i llengües modernes. A 

localitats angleses com Bournemouth cada escola de secundària ofereixen qualificacions 

acadèmiques en més de vint llengües diferents. 

La publicació de les guies curriculars d’aquest any 2007 en àrab, xinès, panjab i urdú ha estat 

un pas important per tal de prestigiar les community languages, professionalitzar el sector i 

facilitar que tot l’alumnat que té una llengua materna diferent de la d’instrucció escolar la 

pugui estudiar a nivell acadèmic. A més, s’està treballant en la direcció d’enfortir la 

coordinació entre les escoles i les community language schools. 

 

També és interessant assenyalar que en els materials curriculars per a l’aprenentatge de 

llengües modernes, obligatòries l’any 2010 (The KS2 Framework for Languages, 2005 -Veure 

apartat 4.5-) s’estableix  un clar nexe d’unió entre les anomenades llengües modernes (anglès, 

francès, alemany, italià ...) i les community languages, llengües que porten convivint amb la 

llengua anglesa durant molts anys. A la programació de Year 3 és interessant veure com es 

proposa com a objectiu de curs aprofitar com a recurs per aprendre  les diferents llengües que 

es parlen a l’escola, i prendre així consciència de la diversitat lingüística i cultural de l’escola. 

 

 

 

Sóc conscient que aquest període de llicència suposa una primera fase en el treball a 

desenvolupar  respecte al multilingüisme. De fet en aquest mateix curs 2007-2008 m’he 

incorporat a una nova escola  amb aula d’acollida a on tinc la intenció de desenvolupar part 

d’aquesta recerca. Des de la meva tasca com a mestra especialista d’anglès de l’escola, m’he 

fixat com a un dels objectius recollir la diversitat cultural i lingüística de l’alumnat i utilitzar-

la com a recurs per aprendre. 
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8-VALORACIÓ DEL PERÍODE DE LLICÈNCIA 
 

Gaudir d’una llicència d’estudis de tipus A ha suposat per a mi un gran enriquiment  tant a 

nivell personal  com professional. Primerament, el fet de poder realitzar el meu treball de 

recerca vivint a Anglaterra, un país molt més avesat que el nostre a tractar el tema del 

multilingüisme, ha estat molt profitós. La llarga experiència d’aquest país, i del seu sistema 

educatiu, en el tractament de la diversitat cultural i lingüística permet contrastar amb més 

perspectiva els seus resultats. De fet, aquesta diversitat es viu intensament no només en 

l’àmbit educatiu, inicialment el meu àmbit de recerca, sinó també en la vida més quotidiana, 

de la que jo mateixa i la meva família formàvem part. 

D’altra banda, al formar part de la comunitat educativa d’Òxford m’ha permès accedir a 

diversos i prestigiosos centres de documentació. És el cas per exemple del sistema de recursos 

OLIS, que permet consultar en una única base de dades els diversos catàlegs dels colleges i 

facultats de la universitat d’Òxford, amb un útil cercador per matèries. Entre els centres 

documentals utilitzats destacaria la biblioteca Tayloriana, la biblioteca  Educational Studies, i 

la Bodleian, on he pogut consultar molt material referent al tema que tractava.  

Al llarg del període de llicència he compaginat el treball bibliogràfic, l’assistència a activitats 

de  formació sobre el meu tema de recerca amb el treball de camp (visita   a centres 

especialitzats, observacions regulars a dues escoles de primària d’Òxford, i les visites 

esporàdiques a diferents centres).  Els contactes amb la University of  Oxford ,  Brookes 

University d’Òxford, el Goldsmith College de Londres i la Universitat de Reading, facilitats 

per la meva supervisora Sílvia Carrasco, han estat de cabdal importància per a la meva 

formació sobre el tema. Fou a partir d’aquests contactes que al llarg del període de llicència 

vaig assistir regularment a diferents conferències, seminaris…, i vaig entrar en contacte amb 

algunes de les escoles que formen part del treball de camp  desenvolupat. 

Per altra banda voldria destacar com aquesta estada em va permetre  assistir a conferències 

d’alguns autors i autores fonamentals en l’estudi del multilingüisme com per exemple: Jim 

Cummins, Manjula Datta, Christina Skarbek … o be tenir l’oportunitat de conèixer 

personalment investigadors i investigadores com Charmian Kenner i Eve Gregor del 

Goldmith College de Londres o Viv Edwards de la Universitat de Reading… Penso que el 

tracte directe amb aquests especialistes em va permetre conèixer de primera mà alguns detalls 

i experiències que no sempre queden reflectits en la bibliografia. 

Les dues escoles de primària que vaig poder visitar regularment, així com les  altres catorze 

escoles a les quals vaig poder realitzar observacions,  m’han permès explorar un sistema 

educatiu diferent del nostre, el seu tractament de llengües i les diferents iniciatives que hi ha 

al país per tal de facilitar l’aprenentatge acadèmic de les llengües d’origen de tot aquell 

alumnat nouvingut o que a casa parla una llengua diferent de la del país d’acollida. 

Tanmateix tota aquesta feina no hagués estat possible sense la col.laboració de tot el 

professorat que he tingut el privilegi de conèixer, i que m’ha obert les seves aules i centres de 

treball desinteressadament. Tot i les dificultats administratives inicials, que en algun cas em 

va suposar llargs períodes d’espera i fins i tot alguna negativa, voldria destacar la bona 

voluntat de la major part dels centres educatius i dels seus responsables. Aquests moments 

d’incertesa i de dificultats no poden eclipsar algunes experiències viscudes que difícilment 

oblidaré, experiències que difícilment es podrien viure fora d’un país tan avesat a l’acollida 

d’immigrants i refugiats com Anglaterra. És el cas per exemple del testimoni frepant de 

Medurna, una professora bilingüe somalí, durant  anys professora de Hounslow Language 

Centre, que ens explicà les seves dramàtiques vivències a Somalia, la seva experiència com a 

refugiada a Anglaterra, i com va saber aprofitar aquest tràgic bagatge en l’educació de 

l’alumnat somalí refugiat nouvingut. 
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Voldria destacar també que ha estat molt emotiu i enriquidor fer el seguiment de 

l’aprenentatge de l’anglès dels diferents grups d’alumnat que observava, en particular de tots 

aquells alumnes que arribaven sense gens d’anglès, i poder observar com  poc a poc anaven 

sent capaços de comunicar-se en la nova llengua d’estudi. Vull destacar especialment el cas 

dels alumnes H i L que vaig poder seguir més d’aprop, i que feren un gran esforç 

d’aprenentatge i d’integració. 

També vull assenyalar que la llicència d’estudis ha suposat per a mi el període de temps més 

llarg de permanència en un país de parla anglesa ,viure la llengua i la cultura anglesa durant 

onze mesos  ha repercutit positivament en la meva formació com a especialista d’anglès. 

Finalment, vull destacar els  consells, els ànims i l’ajuda de les dues professores de EAL dels 

centres que visitava regularment. D’una d’elles vaig aprendre una frase que sempre m’ha 

acompanyat i que reflecteix molt bé aquesta llicència: HK:“You cannot eat an elephant in one 

bite”. Penso que aquest any de llicència m’ha permès iniciar-me en l’estudi del 

multilingüisme, i que fins a cert punt només he pogut plantejar alguns recursos i estratègies a 

seguir. Per mi, a partir d’ara, comença una nova etapa: la posada en pràctica de tot aquest 

treball en la meva tasca diària docent. 
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9. RELACIÓ DE MATERIALS CONTINGUTS EN ELS 

ANNEXOS 
 

 

 

1. BREU EXPLICACIÓ DEL SISTEMA EDUCTIU ANGLÈS 

 

 

2. ESTADIS D’APRENENTATGE DE L’ANGLÈS  

 

 

3. PROGRAMACIÓ GENERAL DE CURS DE EAL DE LA PROFESSORA DE 

L’ESCOLA B. 

 

4. GUIDENCE FOR PARENTS (BRISTOL) 

 

 

5. TRANSCRIPCCIONS DELS VÍDEOS DE LA PÀGINA WEB DE NEWBURY 

PARK PRIMARY SCHOOL 

 

 

6. STEPHEN LAWRENCE INQUIRY 

 

 

7.  ESCOLA I Community Language School de Rus. 
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1. BREU EXPLICACIÓ DEL SISTEMA EDUCATIU ANGLÈS 

 

http://www.parentscentre.gov.uk/learnjourn/index_ks1.cfm?ver=graph&subject=sc 

 

Learning Journey- Foundation Stage 

 

Foundation Stage  

Aquest cicle eductatiu es va introduir el setembre de l‟any 2000 per a cobrir l‟educac ió dels 

nens i nenes de 3 a 5 anys. Equivaldria a la nostra educació infantil. Tots els nens i nenes de 
quatre anys d‟edat i molts de tres anys tenen dret a rebre  educació gratuïta; el nombre de 

places gratuïtes quan el nen/a té els tres anys s‟està incrementant. Aquests anys, conjuntament 
amb el temps que passin els nens i nenes a la reception class de primària configuren aquest 
estadi educatiu. 

És un cicle educatiu en que als nens i nenes no els hi sembla que estiguin aprenent, però es 
treballa l‟expressió oral, les habilitats d‟escoltar, cantar , ballar, històries, comptar. Es 

treballen les habilitats bàsiques que es ajudaran a afrontar amb èxit year 1 de primària.  
Al llarg de Foundation Stage el professorat d‟aquest cicle educatiu avalua l‟alumnat amb 
l‟anomenat Foundation Stage Profile. Aquet document recull l‟evolució de l‟alumne durant 

aquest estadi; les diferents observacions cobreixen les sis àrees de coneixement:  

 Desenvolupament personal, social i emocional.  

 Àrea de llengua  

 Desenvolupament matemàtic 

 Àrea de coneixement del món  (medi social i natural) 

 Desenvolupament físic 

 Desenvolupament creatiu 
 

Quan l‟alumne/a comenta a seva educació a la Reception class de primària, el profesor/a 
l‟avaluarà  per a veure quines són les seves necessitats  

 
Key Stage 1 ( edad entre 5 i 7 anys) 

Aquest cicle educatiu comprèn Year 1 (edat entre 5 i 6 anys) i Year 2(edat entre 6 i 7 

anys) 

 

A diferència del nostre sistema educatiu, en el cas d‟Anglaterra  la classificació de les edats 
escolars es fa a partir no de l‟1 de gener, sinó del 1 de setembre. D‟aquesta manera cada grup 
d‟edat inclou els nascuts entre l‟1 de setembre i el 31 d‟agost.  

 
Totes les escoles han d‟ensenyar les matèries del Curriculum Nacional:  

 Anglès 

 Matemàtiques 

 Ciències naturals 

 Diseny i tecnología 

 Tecnología de la informació i la comunicació (TIC) 

 Història 

 Geografia 

 Art i diseny 

 Música 

 Educació física 
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També han d‟ensenyar educació religiosa.  
No és obligatori ensenyar educació personal, social , educació envers la salud i la ciutadania 
(PSHE, personal, social and health education and citizenship), però moltes escoles 

n‟ensenyen.  
Aquestes matèries no s‟ensenyen de manera compartimentada.  

Les escoles estan obligades a ensenyar diàriament llengua i matemàtiques i setmanalment 
educació física; però la resta de les matèries no estan obligats a ensenyar-les diàriament  i 
cada escola s‟organitza per a treballar els continguts proposats.  

Malgrat es dóna importancia a l‟enseyament-aprenentatge de totes les matèries, les matèries 
que s‟avaluen són anglès i matemàtiques. A finals de Year 2 els alumnes han de fer els 

exàmens nacionals d‟anglès i matemàtiques (¨SATs).  
 
KEY STAGE 2 (edat entre els 7 i els 11 anys) 

 

En aquest cicle educatiu hi hauria els cursos següents: Year 3 (7-8 anys), Year 4(8-9 anys), 

Year 5 (9-10 anys) i Year 6(10-11 anys). 
Les matèries que s‟imparteixen són les mateixes que a Key Stage 1  
). També moltes escoles, malgrat no és obligatori,  imparteixen una llengua estrangeral. Les 

escoles que ho fan normalment es concentren en year 6 (10-11 anys). 
A finals de year 6 els alumnes han de fer els exàmens nacionals (SATs) en anglès, 

matemàtiques i ciències. 
 
KEY STAGE 3 (edat entre els 11 i els 14 anys) 

 

En aquesta etapa educative hi hauria els cursos següents: Year 7 (11-12 anys), Year 8 (12-13 
anys), Year 9 (13-14 anys). A year 9 han de fer els exàments nacionals d‟anglès, 

matemàtiques i ciències. 
 

KEY STAGE 4 (edat entre els 14 i els 16 anys) 

En aquesta etapa educativa hi hauria els cursos següents: Year 10 (14-15 anys) i Year 11 (15-
16 anys). 

Al final d‟aquesta etapa educativa l‟alumnat fa els exàmens de GCSE.  
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2.ESTADIS D’APRENENTATGE DE L’ANGLÈS SEGONS R.SNEDDON 

(Stages of English Learning (Hilary Hester, in Barrs et al. 1990. Patterns of 

Learning,C.L.P.E/Assessment of Speaking and Listening QCA,2000.A Language 

in Common:assessing English as an additional language. London QCA pp 12-

15). 
 

 
      

 http://www.multiverse.ac.uk/ViewArticle2.aspx?anchorId=170&selectedId=173&contentId=11233 (1/9/06)  
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3. PROGRAMACIÓ GENERAL COMPLETA DE LA PROFESSORA DE EAL DE 

L’ESCOLA B  
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ANNEXE 4. GUIDANCE FOR PARENTS (BRISTOL) 

 

 

4.  
 

Guidance for Parents/Carers 

of Newly Arrived Pupils 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

School contact details 

Welcome, 
(Child’s name) 

_____________ 

Dobro 

dosla 
(Serbo-Croat) 

Bienvenus 
(French) 

 

Karibu 
(Swahili) 

Mire seerdhet 
(Albanian)  

Soo dhawow 
(Somali) 

Powitanie 
(Polish) 

 

Xer hatin 
(Kurdish Kurmanji) 
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# 

Dear Parents/Carers, 
 

Welcome to our school!  This booklet has 

been written for families of children who 

join (School Name) after the usual 

starting age in Year Reception. 
 

It should be read together with the School 

Handbook, which gives more detailed 

information. 
 

This guidance is a summary of the most 

important information you and your 

children will need to know to make the 
most of education at (School Name). 
 

We do hope this booklet is useful. Please 

let us know if you have any suggestions 

to improve it. 
 

Yours sincerely,  
 

(The staff at School Name).  
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Members of Staff 
 

Your child/children’s year group, class 

name and class teachers’ names are: 
 

 Class teacher’s name is: 
 

 
 

 Year group: 
 

 
 

 Class name: 
 

 

A buddy is another pupil who looks after 

your child and helps them learn in the first 

few weeks. 

 Buddies’ names: 
 

 

 

The Head teacher’s name is: 
 

 

The secretary’s name is: 
 

 

Other staff involved with your 

child/children are: 
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Please see the Handbook for names of 

the rest of the staff, and information 

about visitors to the school. 
 

You will have a chance to meet your 

child’s class teacher at Parents’ Evenings.  

You will be told about these evenings and 

given other important information in 

newsletters, which your child will bring 

home. 

 

Timing of the School Day 
 

Nursery (if applicable) 
 

Key Stage 1  Reception – Year 2 

Morning   (time) 

Afternoon  (time) 
 

Key Stage 2  Year 3 - Year 6 

Morning   (time) 

Afternoon  (time) 
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Children are allowed into their classrooms 

from (time) onwards. It is very important 

that children are on time. 
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At the end of the day, Key Stage 1 

children should be collected from the 

classroom by an adult. 
 

 Key Stage 2 children are dismissed from 

the classroom. 
 

Please let the school know if your 

child/children will be late or absent, or if a 

different person will be collecting them. 
 

 
 

Breakfast Club is open to all children from 

8.15am to 8.45am.  
 

There are also various After School Clubs; 

please see the class teacher for details. 
 

Term and holiday dates can be found in the 

Handbook. Term-time holidays are actively 

discouraged; please see the head teacher 

for more information.  
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Behaviour 
 

Good behaviour is positively encouraged. 

Please discuss these school rules with your 

child/children: 
 

Rules 
 

  

  

  

  
 

Curriculum 
 

Pupils are taught a range of National 

Curriculum subjects; please see the 

Handbook for full details.  

 

For Physical Education (PE), children need 

to wear T-shirts, shorts and trainers.  
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In Religious Education (RE) and Assembly, 

children learn about different religious 

beliefs and practices.  They do not learn 

how to practice these faiths e.g. become a 

Christian or a Muslim. 
 

Assembly 

Schools teach about a lot of different 

things.  Sometimes they use prayers.  

Children do not have to take part in 

worship.  They may come out of assemblies 

which have a religious focus if their parents 

ask for this. 
 

Sex Education forms part of Personal, 

Social and Health Education (PSHE), in 

line with the LEA policy.  
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Homework 
 

Your child/children will be given homework 

regularly. Please support this important 

work and make sure it is returned on time. 
 

Homework given on: 
 

Please return on: 
 

Additional support: 
 

Staff from the Ethnic Minority 

Achievement Service (EMAS) work in 

partnership with the school to raise the 

achievement of Black and bilingual pupils. 

Some EMAS staff speak languages other 

than English. Please see the notice board in 

the school entrance for further details. 
 

Children with learning or behavioural needs 

will be referred to the school’s Special 

Educational Needs (SEN) Coordinator. 
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School meals 

 

Schools meals (including vegetarian options) 

are served daily and cost  

£      per day 
 

£       a week.  
 
 

Your child/children may be eligible for free 

school meals. Please see the secretary.  
 

         ..........         
 

 

 

 

Alternatively, your child may bring a  

packed lunch or go home for lunch. 

packed lunch 

at school  

OR go home for 

lunch  
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Children may bring a snack, preferably 

fruit, for break time. Please avoid nut 

products as several children within the 

school suffer from severe nut allergies. 
 

  

Uniform, Jewellery and Valuables 

Please see the Handbook for details. 

 

Medical Information 
 

Please share any important medical 

information about your child with his/her 

class teacher. 
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Emergencies 
 

Please inform the school of any changes in 

contact details, in case there is an 

emergency. 

 

 

    

    
We hope you are very happy at  

 

 

(School Name!) 
 
 

 
http://www.bristol-cyps.org.uk/services/emas/word/guidance-newlyarrived-

pupils.doc 
Bristol Ethnic Minority Achievement Service 
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5.TRANSCRIPCIONS DELS VÍDEOS DE LA PÀGINA WEB DE NEWBURY 

PARK PRIMARY SCHOOL. 

 

Newbury Park Primary School 
Ilford (London) 

 

Language of the Month  

 

“At Newbury Park Primary School we believe it is polite to take an interest 

in one another’s languages” 

 

Our FREE computer programs contain interactive video clips showing the 

children teaching their home languages. 

 

This video shows Language of the Month in action at Newbury Park 

Primary School. It was fist aired on Teachers´TV News on 23/9/2005. 

 

Video 1 transcription: 

 

“Next Monday is officially the European day of Languages. A Europe event 

to celebrate multilingualism. The reporter has been to one school that has 

been given a special award for its work encouraging language learning. 

They decided to take advantage of the many languages spoken by students: 

Hola, Hello …. That’s just a few of the 40 languages spoken by pupils at 

Newbury Park Primary School in Ilford. They device the unic Language of 

the Month Project which is just won a European award.  

The idea is that every month one language and one child expert takes in the 

stage of the school. All the pupils learn around 15 basic words of that 

language and understand a little bit more about the country in which that 

language is spoken. The language of the month is invaded in the  

environment of the school. This month is Tamil. In the registration, fruit 

time, maths lessons, plenty of games …we practise the language. 

It helps newcomers, it helps … and it also helps those that just have 

English as a language because it gives skills and insides in terms of 

learning a language. They can pronounce some familiar words. They are 

hearing to unfamiliar sounds and that takes benefits for everyone. 

The schools films people speaking basic words and phrases in their home 

language helped by the parents and this is incorporated into the software 

user around the school and available FREE to other schools. 

One really nice thing about it is that the children whose language home 

language is the language of the month, they become the experts and in their  
Language. 
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6. STEPHEN LAWRENCE INQUIRY 

 

Stephen Lawrence Inquiry 
Recommendations of the Macpherson report 
 
PREVENTION AND THE ROLE OF EDUCATION 
 

67  That consideration be given to amendment of the National Curriculum aimed 

at valuing cultural diversity and preventing racism, in order better to reflect the 

needs of a diverse society. 

 

68  That Local Education Authorities and school Governors have the duty to 

create and implement strategies in their schools to prevent and address 

racism. Such strategies include : 

 

• that schools record all racist incidents; 

• that all recorded incidents are reported to the pupils = parents/guardians, 

school Governors and LEAs; 

• that the numbers of racist incidents are published annually, on a school by 

school basis; and 

• that the numbers and self-defined ethnic identity of „ excluded ‟ pupils are 

published annually on a school by school basis. 

 

69  That OFSTED inspections include examination of the implementation of such 

strategies. 

 

70  That in creating strategies under the provisions of the Crime and Disorder Act 

or otherwise Police Services, local Government and relevant agencies should 

specifically consider implementing community and local initiatives aimed at 

promoting cultural diversity and addressing racism and the need for focused, 

consistent support for such initiatives. 

 

http://www.google.es/search?hl=es&q=Lawrence+inquiry+recomendations+for+schools

&meta= 
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7. ESCOLA I. COMMUNITY LANGUAGE SCHOOL DE RUS 

  

Aquest és el qüestionari que vaig preparar en visitar aquesta escola i altres 

Community Language Schools . La directora estava de baixa i em va contestar les 

preguntes per mail. 

 

1. How did the school start?It started 5 years ago as an attempt to create an 

opportunity for chidren with Russian background to learn Russian language and 

culture and preserve Russian identity.  

 
2. Any idea of the amount of Russian Families living in Oxford?no  

3.  How many students do you have? 

-Primary  approximately 15  

-Secondary  4 

 
4. Has increased the number of students from 2001? yes  

  
5. Is there any help from the government to reduce the cost of the fee for the 

families? no (our fees are much lower compared to other language schools, 

e.g. French school)  

 

6. Can students take official Russian exams through your school?  Our GCSE 

teacher is a member of the exam board but the parents need to make arrangements 
for GCSE exams through their child's school.  
7. Do you have links with primary or secondary schools (as first language 

development is supportive of second language development)? no  

 
8. Do you offer bilingual support to any Primary or Secondary school ?no 

  
9. Do you know any primary or secondary school in Oxford promoting 

multilingualism (encouraging the study of first language acquisition in the 

regular or extracurricular academic activities? no  

 
10. Do you know any other community school in Oxford I could contact  

Chinese community school, but I don't know their contact details.  
  
11.When I contacted the website of your school the school details are in 

Russian, is it possible to get this information in English?  You can ask 

Caroline's husband to translate this for you .  

 

 
“I could observe twelve students separated in two tables according to their abilities.  

When I arrived they were listening to the teacher. She was giving directions about 
how to produce a Christmas picture.. Firstly they had to draw it with the pencil and 
afterwards colour it with paint. She taught them how to use the brush. All these 

explanations were given in Russian. After giving the explanation the teacher was 
withdrawing one by one or in small groups  the students in another room to rehearse 
a theatre play for Christmas. The rest of the students had the help of two assistants; 

one of them was Russian and the other one was a Russian beginner student. After 
finishing the picture, they split again the students in two groups according to their 
level and they taught them literacy. Then they collected the homework. After tea time 

they practise some logics.  
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The teacher told me that the level of the students was very heterogeneous; some of 
the students don’t listen to Russian at all; she considered that two hours a week was 
not enough to support the language of these students.”  
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YOUNG,M , COMMINS, E (2005) Global Citizenship. The Handbook for Primary Teaching.  

Oxfam GB, Oxford. 
 
 

WEBS GENÈRIQUES CONSULTADES 
 

Caixa d’eines 04 
Llengua, Interculturalitat i cohesió social.  

L’aula d’acollica 
Generalitat de Catalunya 
Departament d‟Educació i Universitats.  

Octubre de 2006 
 

Centre de Recursos de llengües estrangeres 
El meu portfolio europeu de les llengües 
Implementar el meu PEL 

Presentació/Opinió/Hello to all the children of the world 
http://www.xtec.es/crle/ 

 
Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European 
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A New Framework 

Strategy for Multilingualism.  Commission of the European Communities.  Brussels 
22.11.2005 

http://europa.eu.int/comm/education/policies/lang/doc/com596_en.pdf 
 
Community language learning in England, Wales and Scotland 

Key findings from a survey of local authorities, mainstream and complementary schools  
www.cilt.org.uk/key/trends2005/trends2005_community.pdf 
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Community languages 
Issue 20/ Summer 2007 

www.cilt.org.ik/commlangs 
 

 
Could they do even better?(Ofsted) 
http://www.ofsted.gov.uk/publications/index.cfm?fuseaction=pubs.displayfile&id=3946&typ

e=pdf   
 

Dr. Cummins’ ESL and Second Language Learning Web  
http://www.iteachilearn.com/cummins/  
 

Espai LIC. Alumnat nouvingut. 
Experiències i bones pràctiques.  

http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/expe_centres.htm#1 
 
Espai LIC. Dades estadístiques del Departament d’Educació.  

http://www.gencat.net/educacio/depart/cestad.htm 
 

Espai LIC- L’aula d’acollida.Caixa d’eines 04 Llengua. Interculturalitat i cohesió social- 
L’aula d’acollida) 
http://www.xtec.net/lic/intro/documenta/caixaeines4%20.pdf  

 
Finding the needs of second acquisition language learners pupils 
http://www.naldic.org.uk/ITTSEAL2/ite/documents/EssentialGuidanceonEALwithinITTNAL

DIC.pdf  

GARP. Integrating Global and Antiracist Perspectives within the Primary Curriculum . 
Copyright Nottingham City Council 2006. 

http://www.multiverse.ac.uk/viewarticle2.aspx?contentId=12267 

Global dimension 
http://www.globaldimension.org.uk/default.aspx?id=219  

Aquesta pàgina wev ens facilita recursos adreçats  a diferents edats  que permeten acostar el 
món a l‟aula . 
 

Internacional Mother language day 
21 de febrer: Dia Internacional de la Llengua Materna 

Dossier elaborat per: Associació per a les Nacions Unides a Espanta, Institut 
Linguapax/Centre UNESCO de Catalunya, Barcelona  

http://www.linguapax.org/pdf/21Febdossieracrobat.pdf 

 
ELODIL.Language awareness et éveil aux langues en Europe.  

http://www.elodil.com/biblio_eveil.html 
http://www.google.es/search?hl=ca&q=l%27%C3%A9veil+aux+langues+dans+l%27%C3%
A9cole+primaire+%28EVLANG%29&meta= 

 
Guidance for Parents/Carers of Newly Arrived Pupils 

Bristol Children and Young People‟s Services  
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One workforce-making a difference for every child 
http://www.bristol-cyps.org.uk/services/emas/practice/in_schools.html 
 

 
Ja-Ling ,The gateway of languages. La porte des langues. 

http://jaling.ecml.at/default.htm 
 
 

Les llengües a Catalunya 
http://www.ub.es/ling/expollengues/quantes.html 

 
Lingua Món- Casa de les llengües 
 http://www.linguamon.cat/ 

 
 

Llistat d’acrònims del sistema educatiu anglès. (3/12/2006) 
http://www.teachers.tv/help/glossary  
 

 
Newbury Park Primary School (Ilford) 

http://www.newburypark.redbridge.sch.uk/welcome.htm 
http://www.newburypark.redbridge.sch.uk/langofmonth/index.html 
 

Pla per la Llengua i la Cohesió Social 
http://www.gencat.net/educacio/conthome/pdf/pla_lic.pdf 
 

 
Positively Plurilingual . The contribution of community languages to UK education and 

society. 
http://www.cilt.org.uk/commlangs/curricul.htm#pp 
 

Primary National Strategy. Excellence and Enjoyment : learning and teaching for bilingual 
children in the primary years. Department for Education and Skills(2006), Norwich.  

 
Projecte Paula-Les migracions 
http://www.ub.es/solidaritat/observatori/pau/paula/catala/immigracio/continguts/continguts_i

mmigracio.htm# 
 

 Teachers’ TV  
Ha suposat un bon recurs per a veure bones pràctiques educatives portades a terme a 
diferents escoles del Regne Unit. 

http://www.teachers.tv/subject 
 

Teachers’s TV. Primary . Assessing writing.  
Managing English as an additional language. 
Establir un marc de treball per tal de treballar l’expressió escrita amb l’alumnat  de EAL. 

La recerca suggereix que l’alumnat de EAL tenen unes necessitates específiques davant de 
l’expressió escrita  i el Curriculum Nacional no les contempla prou.  

Ros Ferrara de la Local Educational Authority de Lambert al sud de Londres ha estat dirigint 
un assessorament com a part d’una iniciativa  del Departament d’Educació Department for 
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Education and Skills (DfES), amb l’objectiu  de millorar el nivell d’aprenentatge de l’alumnat 
que no té l’anglès com a llengua materna. Ros Ferrara ha treballat amb l’escola St.Anne’s 
RC Primary School a Vauxhall. En aquesta escola podem observar com Rally McAvoy, una 

de les profesores que rep aquest suport, utilitza aquestes pautes de treball i podem seguir la 
reunió de seguiment que manté amb el profesor de la classe Year 2, Adrian Le Ciurot, quan 

ell revisa una de les feines d’expressió d’un alumne.  
Podem observar com la introducció d’aquest marc de treball afavoreix l’aprenentatge 
d’aquest alumnat. 

 
 

Teacher‟s TV.Early years workshop nursery 2  
Aquest programa mostra el valor de la tasca del personal multilingüe a les escoles situades en 
zones suburbials. També es centra en la importancia d‟anar prenent apunts ràpids de diferents 

situacions d‟aprenentatge per a millorar l‟aprenentatge de l‟alumnat i quina és la millor 
manera de recollir aquestes observacions.  

 
 
Teacher‟s TV.Early years workshop 1 

El programa presenta un parvulari de Birmingham. L‟escola acull alumnat sobretot àrab i 
entre els escolars parlen un total d‟unes deu llengües. Es concentra en l‟observació i 

l‟avaluació d‟aquest alumnat de parvulari amb el support de la professora bilingüe.  
 
 

Teacher’s TV. Managing EAL-Primary-Assessing speaking 
Aquest programa ensenya un nou mètode de treball per tal de treballar l’expressió oral de 
l’alumnat de EAL. Podem veure com RosFerrara, experta en EAL, posa en pràctica el seu 

mètode tot assessorant la programació de la tutora Sally McAvoy of St.Anne’s RC primary 
School a Vauxhall. 

 
Teacher’s TV.The Multilingual Classroom KS1/KS2. English  
 

Teacher’s TV.The Multilingual School KS1/KS2. English 
 

Teacher’s TV. Primary Management Commetted to Community. 
 
Teachers TV-Refugee Week 

La setmana del 18 de juny de 2007 Teachers TV la va dedicar als refugiats i va emetre tota 
una sèrie de programes amb l’objectiu de sensibilitzar al professorar de tot el trauma que 

suposa ser un refugiat; tot el patiment que ha comportat el fet de fugir del país d’origen … i 
adaptar-se a un altre país amb costums diferents i moltes vegades amb una llengua també 
diferent… 

Alguns dels programes consultats són:A safe place,Asylum, What‟s Going on? Child 
Refugees in Tanzania, Refugees like me, Glorious Free, KS3 Geography for Pupils- Migrant 
Stories, School Matters-Refugees in Schools, How Am I Different?- Seeking Asylum, 

Inspirations-Refugee Kids, Managing Inclusion-Secondary-Including Refugee Children. 

Teacher’s TV. Resource Review- Primary MFL2(The National Centre for Languages) 
http://www.teachers.tv/video/3282 
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The Bullet!n. The Resource Unit for supplementary and mother-tongue schools 
Issue 5. Spring 2007 

http://continyou.networkltd.eu/continyou_keywords/supplementary_schools  
 

The Bullock Report 
A language for life  
London,1975 

http://www.dg.dial.pipex.com/documents/docs1/bullock.shtml 
Document que presenta un extens estudi sobre l’ensenyament de l’angès. L’estudi inclou 

2000 escoles d’Anglaterra.  
 
The global classroom 

Educationguardian.co.uk/globalclassroom 
How schools can look beyond their borders 

14/11/06 
 
The Key Stage 2 Framework for Languages. 

Guidance Curriculum-Headteachers, teachers and practitioners.  
Date of Issue:10/2005 

Ref:1721-2005DCD-EN 
Department for education and skills Publications.  
 

 
Una aproximació a la llengua de l’alumnat estranger de Catalunya 
Generalitat de Catalunya. 

Departament d‟Educació  
Direcció General d‟Innovació  

Subdirecció General de llengua i Cohesió Social 
www.xtec.cat/lic/intro/documenta/aproximacio_llengues.pdf 
 

Centre de Recursos de llengües estrangeres  
El meu portfolio europeu de les llengües 

Implementar el meu PEL 
Presentació/Opinió/Hello to all the children of the world  
http://www.xtec.es/crle/ 
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