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PLA EXPERIMENTAL DE LLENGÜES
ESTRANGERES (PELE)
Introducció de la segona llengua
estrangera a Cicle Superior de
Primària
2009-2012

Escola Montserrat
(Sant Just Desvern)

PETITA HISTÒRIA D’UN PROJECTE
• Durant els anys que a l’escola s’impartia l’EGB, la
llengua estrangera, es feia tan sols al Cicle
Superior i en el nostre centre era el Francès.
• El curs 1987-88 l’escola participa en un intercanvi
entre professors de Catalunya i de la Provence
francesa per compartir metodologies i el.laboració
de materials didàctics.
• El curs 1995-96 iniciem l’experiència d’incorporar a
5è i 6è de Primària el Francès com a segona llengua
estrangera.
• A l’IES de Sant Just tenen el Francès com a llengua
optativa i els nostres alumnes poden continuar el
seu aprenentatge al llarg de l’ESO.

• El 1997 sol licitem participar en la convocatòria de
Projectes
d’innovació,
en
el
programa
de
“Tractament de llengües estrangeres al Cicle
Superior de Primària”.
• A finals del curs 2005-06 la mestra que impartia la
llengua francesa, marxa de l’escola.
• Ens replantegem la continuïtat del projecte per
manca de professorat adient. Des del departament
de llengües de l’IES de Sant Just ens animen a
continuar i ens ofereixen el seu suport i
col laboració.
• Es proposa al Departament la possibilitat de
nomenar una mestra especialista d’anglès i que
també ho és de Francès. No va ser possible.

• En començar el curs 2006-07, la professora que
actualment imparteix l’àrea de Francès, va ser
nomenada com mestra de Primària. Tenint els
coneixements suficients per impartir l’àrea vàrem
poder continuar amb el projecte a Cicle Superior.
• El curs passat es decideix presentar la sol licitud
per participar en un projecte PELE durant els
propers tres cursos per acabar de donar forma
definitiva a l’experiència que ja fa tants anys que
duem a terme.
• Creiem imprescindible que des del Departament
d'Educació es contempli l’especialitat de Francès per
poder dur a terme un veritable Projecte de les dues
Llengües al Cicle Superior tal com ho contempla la
la LOE.

Pla d’actuació previst pels propers tres cursos
Curs 2009-2010

Curs 2010-2011

Curs 2011-2012

•Disposar
d’una * Revisar les pautes * Organitzar sessions
mestra especialista o d’avaluació.
d’
Expressió
Oral
amb coneixements de
compartides
amb
francès.
famílies de Sant Just
de parla francòfona.
* Ampliar a dues * Introduir el treball * Revisar el material
sessions setmanals les cooperatiu i per racons didàctic i els llibres de
classes de francès.
com
a
eina text.
metodològica
* Realitzar una revisió * Realitzar intercanvis * Avaluar la progressió
de la programació per culturals i acadèmics del Projecte.
poder adequar-la al amb una escola de la
nombre
d’hores
de Catalunya Nord.
classe.
* Utilitzar i actualitzar
el programari TAC.
* Disposar d’auxiliar
de conversa a temps
parcial els tres cursos.

Sol licitar un Projecte
d’ Innovació Educativa
•

Qui ho pot demanar

- Centres públics d’educació infantil , primària i
secundària de Catalunya,els de titularitat municipal i
centres privats en règim concertat.
• Requisits per poder sol licitar-ho
- Base específica 3.4 del programa J de l’ordre
Edu/85/2009, d’11 de març.
- Emmarcar el projecte en el Pla d’ Actuació del centre.

- Ser aprovat pel Claustre i Consell Escolar del centre.
- No es seleccionaran aquells projectes aprovats en
convocatòries anteriors.
- Es poden recollir actuacions iniciades els dos cursos
precedents.
- Cal emmarcar-ho en una de les línees prioritàries
següents: l’educació
inclusiva,
competències
bàsiques o projecte transversal.
- Cal que el centre compti amb suficient professorat
preparat i disposat a desenvolupar el projecte.

•

Documentació que cal adjuntar amb la sol licitud

- Proposta del projecte d’innovació que es vol dur a
terme.
- Certificat de l’acta de la sessió de Claustre i Consell
Escolar en la qual s’aprova el projecte i la destinació de
l’assignació econòmica prevista.
- Compromís escrit de continuïtat pel Director/a i del
professorat implicat.
- Pla d’actuacions previst, amb el vistiplau de la direcció
del centre.

•

Resposta de l’administració

- Una comissió estudiarà i valorarà les sol licituds
presentades.
- El termini màxim de resolució és de sis mesos.
- La resolució es notificarà als centres participants i
es publicarà als llocs previstos a les bases generals.

