
crònica del 31 maig De la taula rodona sobre el projecte de llengües, en vam
treure algunes idees interessants...

• Cadascú veu el món a la seva manera: hi ha una gran quantitat
de variables i tot s’ha de reinterpretar.

• Aprendre una llengua és aprendre a discutir sobre aquell
tema que es posa sobre la taula.

• A partir de la llengua puc transmetre el que sé del món i
com puc actuar-hi, però també interpretar-me a mi mateix.

• La ciència existeix en tant que se’n parla i s’explica. És
millor fer menys hores de llengua i més de llenguatge.

• Els conceptes científics en anglès, francès, català o espanyol
són similars, perquè vénen del llatí i del grec.

• Les ciències socials ensenyen a viure en societat, a formar
ciutadans.

• Com més llengües coneguem, més entendrem el paper de
les matemàtiques com a transmissores de diferents
coneixements.

IDIOMES I FUTUR
Per Joan Melcion. Pare d’en Martí (6è B), d’en Pau (4t B) i
d’en Guim (P5 A).
Vicegerent d’Ordenació Acadèmica de la Universitat Autònoma
de Barcelona.

Ara fa cinc anys, el Govern de
la Generalitat va dur a terme un
estudi rigorós i en profunditat
s o b r e  l e s  c l a u s  d e l
desenvolupament econòmic de
Catalunya.  Els resultats
d’aquests estudi, que va comptar
amb la  par t ic ipació  de

representants de tota la societat civil catalana, es van publicar
el 2003, en un informe que duu per títol ‘Catalunya Futur.
Impulsem l’economia catalana’. I una de les conclusions que
es reitera en diversos punts d’aquest document és que el baix
nivell de domini d’idiomes, especialment de l’anglès,
constitueix una de les febleses més remarcables del sistema
productiu català. No em resisteixo a citar textualment un
paràgraf de l’informe, on s’analitzen els aspectes transversals
que afecten de manera més determinant l’economia del país:

“El factor transversal més remarcable és el domini dels idiomes
i, molt particularment, de l’anglès. Sense ser preguntats
específicament, una majoria aclaparadora dels entrevistats
(71,2%) ha comentat en algun moment de l’entrevista, tant
que el coneixement d’idiomes és prioritari, com que la seva
falta suposa una debilitat per al sistema productiu català.
D’aquesta manera, el coneixement de l’idioma anglès es
configura com el tema transversal més important en l’impuls
de la competitivitat de l'economia catalana.

La majoria dels entrevistats consideren que el coneixement
de l’anglès és molt prioritari, però que el nivell actual que
ofereix el sistema educatiu català cal qualificar-lo de deficient.”

D’altra banda, els resultats que periòdicament fa públics
l’Eurobaròmetre respecte al nivell de coneixement de llengües
estrangeres dels ciutadans europeus situen, amb tossuda
reiteració, els de l’Estat Espanyol en els llocs de cua, sempre
per sota de la mitjana europea i a una distància que sembla
infranquejable respecte als països capdavanters, els escandinaus.

Tot i així, m’he cansat de dir i repetir en diverses ocasions,
que aquest dèficit no es pot explicar des de criteris quantitatius.
No som, ni de bon tros, el país europeu on les llengües
estrangeres ocupen menys franges de l’horari escolar, ni el
que incorpora aquesta matèria a una edat més tardana. Som,
per altra banda, un dels països amb més centres privats dedicats
exclusivament a l’ensenyament d’idiomes i l’únic a Europa
que compta amb una xarxa d’escoles oficials. ¿Quina és,
doncs, la raó del fracàs, si les xifres no ens donen cap pista?.
Potser hauríem de començar a girar la mirada cap a factors
qualitatius. És a dir, cap a la metodologia que s’aplica al
procés d’aprenentatge d’una llengua estrangera.

I si ens fixem en com ho fan en aquelles contrades on els
resultats són més espectaculars (els països escandinaus,
Holanda o els països bàltics), ens adonarem que allà han optat,
ja des de l’ensenyament primari,  pel que es coneix com a
aprenentatge integrat de llengua i continguts, és a dir, per usar
la llengua estrangera com a instrument de comunicació en
l’entorn de la classe d’altres matèries (matemàtiques, ciències
naturals, geografia...). Aquest sembla que és el model pel qual
volen apostar, els propers anys, les nostres autoritats educatives,
finalment conscients de la importància estratègica que té, en
l’entramat productiu d’una societat, incrementar el nivell de
domini d’idiomes de la seva població.

La nostra sort, la dels nostres fills, és que aquesta mateixa
aposta ja la va fer fa deu anys el CEIP Vila Olímpica, fins al
punt que la seva principal senya d’identitat la constitueix l’ús
de les llengües (català, castellà i anglès)  com a mitjà
d’adquisició de coneixements. Felicitem-nos-en i mantinguem-
nos amatents a no perdre-la ni deixar que es dilueixi.

TAULA RODONA
“ Els nens i nenes aprenen amb el Projecte integrat de
llengües”, amb la participació de: Pilar Benejam (UAB);
Carme Burgués (UB); Artur Noguerol (UAB); Neus Sanmartí
 (UAB); Dolors Solé (Dept. d’Educació, Generalitat de
Catalunya).

FIRA DEL PROJECTE INTEGRAT DE LLENGÜES
EN ELS 19 TALLERS QUE HI HAVIA EN EL PATI DE SORRA I EN LA PISTA ES PODIA COMPRAR,
COMPTAR, DECLAMAR, CLASSIFICAR, JUGAR, CONSTRUIR, I MOLT MÉS, EN ANGLÈS, CATALÀ I
CASTELLÀ.

ELS PARES I LES MARES VAN

PODER PARTICIPAR-HI A LA

TARDA I POSAR A PROVA

CONEIXEMENTS I LLENGÜES...

SOPAR ROMÀNTIC

SOPAR, CONCERT, BALLARUGA,
PARAULES EMOCIONADES,
RIALLES, RECORDS DELS DEU
ANYS, PROJECTES DE FUTUR,
CARES NOVES I CARES
CONEGUDES... MESTRES,
PERSONAL NO DOCENT, PARES
I MARES VAM COMPARTIR
TAULA, CONVERSES I MÚSICA
FINS PASSADA LA MITJANIT.

QUINA VETLLADA, LA DELS
DEU ANYS...!
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