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1. Anàlisi del context

       La llar d'infants està situada en un barri que està a l'oest de Tarragona. El

context  sociolingüístic  de  l'entorn  on  se  situa  la  llar  d'infants  està  format

majoritàriament:  per  famílies  originàries  del  sud  d'Espanya  o  per  famílies

immigrants que estan venint aquests últims anys del Marroc, del sud d'Amèrica, de

països de l'Àfrica,...Per  tant,  el  nivell  de  català  és  baix  i,  en  alguns casos,  no

l'entenen. 

         Per tant, molts dels infants que venen a la llar d'infants, de rebot, també tenen

aquest nivell de català i com a professionals la nostra feina és ajudar-los, ja que

així s'integraran d'una forma més natural a la societat, a banda també els hi estem

donant les mateixes oportunitats que els infants que tenen els pares, les mares i/o

els familiars catalanoparlants. 

       Estem parlant d'unes edats que és normal que el llenguatge no el dominin però

sí que ens interessa que ens comprenguin, ja que el llenguatge va tot seguit. Per

tant, a part de la llengua catalana que és la llengua vehicular, també fem servir molt

el llenguatge no verbal i així associen la paraula amb el que els hi diem.

         El nivell de català de les educadores i de les mestres és mitjà-alt. Casi totes

disposen del nivell  C de català. Està dins de les nostres responsabilitats com a

professionals,  fer  un  ús  adequat  de  la  llengua  catalana,  parlar-lo  i  escriure'l

adequadament.

  El  català  és  la  llengua  vehicular  que  utilitzem  a  la  LLIM  Bonavista,

independentment  de  quina  sigui  la  llengua familiar dels infants i la nostra pròpia.

Amb això no es deteriora el progrés lingüístic dels infants que tenen com a llengua

pròpia una diferent de la catalana, sinó que des del seu coneixement accedeixen

als avantatges cognitius i lingüístics que presenta el bilingüisme primerenc.

       Segons l’article 11.1 de la Llei 12/2009 d’educació: El català, com a llengua

pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada com a llengua vehicular i 
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d’aprenentatge del sistema educatiu.

2. Oferta de llengües estrangeres

        A la llar d'infants no tenim cap oferta de llengua estrangera ni dins de l'horari

escolar ni com a activitat extraescolar (ja que no en fem).

         Pensem que l'important és que consolidin la llengua catalana. A banda també,

de la seva llengua materna que encara han d'aprendre a parlar-la bé.

3. Objectius en relació amb l'aprenentatge i l'ús de les llengües

→ La comunicació entre l'equip educatiu: 

-  La llengua que utilitzem les educadores i  les mestres amb els infants i  entre

nosaltres (durant l'horari de la nostra jornada laboral) és la llengua catalana. Tant

dins de les estances, com durant les coordinacions. Els documents que escrivim de

les coordinacions, les actes, les reflexions,... també   estan escrits amb la llengua

vehicular.

→ La comunicació amb l'EAP, equip psicopedagògic, professora de música,....: la

llengua emprada és la catalana. Com també els documents extrets de reunions,

coordinacions, entrevistes, classes de música,...

           → La comunicació amb l'infant:

– Per  comunicar-nos  amb  els  infants  fem servir  la  llengua  catalana  i,  si  cal,

reforçada amb el llenguatge del cos, els gestos, les expressions de la cara, del

cos, del to de veu, les imatges, les cançons...  Aquests recursos fan que els

infants comprenguin millor, sigui quin sigui el seu idioma matern o patern en tot

cas.

– El  llenguatge  escrit  no  és  un  aprenentatge  directe  en  el  primer  cicle  de

l'educació infantil,  però està present en aquesta etapa a través del  text  que

acompanya a les il·lustracions dels contes, de les làmines de les cançons, els 
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noms escrits als dibuixos i objectes personals, als rètols i cartells, etc.

– L’expressió i la comprensió fan possible la comunicació de l’infant amb el seu

entorn a través del seu cos, la mirada, el gest i el contacte corporal; són les

primeres eines de comunicació per transmetre les seves demandes, emocions,

sensacions..., i per mitjà dels sentits va descobrint tot el que l’envolta.

– En el desenvolupament, el nen i/o la nena, anirà incorporant progressivament la

llengua oral, cal posar paraules a les descobertes per potenciar-la.

– Les persones educadores han de tenir present, partint de les possibilitats de

cada  infant,  integrar  els  llenguatges  corporal,  verbal,  plàstic,  musical  i

matemàtic  en  el  seu  desenvolupament.  La  interiorització  i  l’ús  adequat

d’aquests llenguatges ha de permetre al  nen i a la nena,  anar esdevenint una

persona capaç de comunicar-se i expressar- se.

  → La comunicació amb les famílies:

- El desconeixement d'aquesta llengua per part d'algunes famílies no ha de suposar

que  quedin excloses de les activitats de la llar  d'infants,  però tampoc no ha de

comportar  una  renúncia a l'ús de la llengua, que és una oportunitat per a la

integració de les famílies de l'alumnat i per a la normalització del seu ús. Si

alguna família no entén el català, intentem adaptar-nos explicant-li en castellà o

d'alguna manera que ens entengui.

      - Per això, la llengua que fem servir amb les famílies, des d'un principi és el català  

però si  la  família  és nouvinguda o simplement no entén el  català,  llavors ens  

dirigirem  amb  castellà.  Moltes  vegades  el  tema  de  la  comunicació  és  

complicada:  quan s'han d'explicar les normes, la documentació necessària per fer  

la matrícula, el projecte  educatiu,... per això creiem que en aquests casos és   

més important que ens entenguin, que sàpiguen com treballem, què és el que els hi

demanem,...

- El suport que fem servir per fer les reunions amb les famílies són els power points
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i sempre estan amb català.  Des d'un  principi  la  intenció  que  tenim  és  d'utilitzar

aquesta  llengua vehicular  però si  veiem que hi  ha moltes  famílies  que no ens

entenen farem la  reunió amb català  i  amb castellà o només amb castellà  però

sempre amb el suport del power point amb català.

-  El  català  s'utilitza  en  totes  les  actuacions  internes  del  centre  (comunicats,

informes, actes, reunions amb les famílies, cartells, etc.).  També s'utilitza en les

comunicacions amb institucions i serveis externs. 

-  Canals que afavoreixen la comunicació i  la informació amb les famílies i  que

utilitzem la llengua catalana:

· Informació  prèvia  adreçada  a  les  famílies:  oferta  de  places,  serveis,  preus

públics, normativa de preinscripció i matriculació..., 

· Portes Obertes. És el primer contacte de les famílies amb les llars d'infants i

l’inici del pont de confiança. L’equip educatiu dóna a conèixer l’escola, el seu

funcionament, la línia pedagògica, els espais...

· Primera  trobada.  Primer  contacte  amb les  famílies  que ja  formen part  de  la

comunitat escolar. La porta a terme la directora, acompanyada per la resta de

l’equip si així s’ha decidit. S’explica l’organització i el funcionament del centre, es

resolen dubtes...

· Les reunions o trobades. Al llarg del curs l’equip convoca les famílies per fer

trobades amb la finalitat de presentar les persones que formen l’equip, posar en

contacte les famílies de l’escola, explicar el projecte educatiu, l’organització del

centre, els espais, l’equipament...

· Les  entrevistes  són  una  bona  ocasió  per  continuar  construint  el  pont  de

confiança que caldrà anar fent dia a dia per escoltar les expectatives que tenen

les famílies sobre la llar d'infants, allò que els neguiteja i respondre les seves

consultes. És un bon moment per conèixer algunes de les dades bàsiques sobre 
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l’infant (hàbits i preferències pel que fa a l’alimentació, el repòs...), compartir els  

seus processos i les inquietuds de la família.

· Les converses diàries en els moments d’entrades i sortides permeten l’intercanvi

d’informació  entre  les  educadores  i  les  famílies  sobre  les  experiències  dels

infants tant a casa com a l’escola. Així mateix, ajuden a copsar si hi ha alguna

qüestió que requereix una conversa més llarga i buscar el moment adient per

parlar-ne amb més tranquil·litat.

· L'agenda diària per als infants més petits,  on les educadores informen sobre

aspectes  importants  pel  que  fa  a  l’estada  de  l’infant  a  la  llar  d'infants.  Les

famílies també poden utilitzar-les com a canal de comunicació.

· Els informes són un mitjà que s’utilitza per fer arribar a les famílies els processos,

els avenços i les habilitats dels infants mitjançant les nou capacitats del currículum

d'infantil del primer cicle.

· Els  fulletons,  les  cartelleres  i  el  correu  electrònic  s’utilitzen  per  comunicar

informacions  que  es  consideren  d’interès  (convocatòries  de  reunions,

informacions sobre xerrades...).

· Els canals de participació de les famílies habitualment s’articulen entorn de:

· Consell Escolar

· AFA

La  direcció  de  l'escola  vetlla  perquè  la  llengua  catalana  sigui  el  vehicle

d'expressió habitual en les reunions de l'equip educatiu, i és emprada en totes les

actuacions del  centre,  arxiu,  informes interns  i  comunicacions.  També vetlla  per  la

coherència entre  l'ús de  la llengua catalana en l'ensenyament i en  la  relació  amb les

famílies.
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4. Criteris metodològics i organitzatius per a l'aprenentatge de les llengües

      Els criteris metodològics que farem servir amb els infants, tal com hem dit

abans, seria el d'acompanyar amb gestos les expressions i tot el que anem dient,

així de mica en mica, associaran els gests amb el significat de les nostres paraules.

Els infants tenen una gran capacitat per aprendre conceptes nous i encara més si

són a través de l'experiència de les seves accions.

      Amb les famílies, d'entrada se'ls hi parla amb català, ja que n'hi ha moltes que

no el parlen però sí que l'entenen. Si veus que no ho entenen o elles mateixes ho

diuen doncs els hi parlem amb castellà. 

       Crec que el més important de tot és que ens entenguin, comprenguin per què

fem el que fem, el significat del nostre projecte, l'organització..., i per això, moltes

vegades d'una forma més individual i personalitzada, se'ls hi ha d'explicar.

      Plans d'entorn donen facilitats per les famílies que no saben parlar el català o

no el comprenen. Els hi proporcionen uns cursos de català, també hi ha les parelles

lingüístiques,...

5. Comunicació interna i relació amb l'entorn

     Per  les  famílies  que  necessitin  una  atenció  personalitzada  no  tenim  cap

problema en explicar el que faci falta en trobades individualitzades.

        Les llengües emprades en les activitats no docents: el menjador escolar per

exemple,  servei  de  neteja,...  serà  la  llengua  vehicular,  sempre  i  quan  tothom

l'entengui.

       La llengua catalana és una eina de cohesió i integració entre tot el personal de

l'escola i es dinamitza el seu ús en tots els àmbits de convivència i de comunicació

quotidiana a l'escola.

        A la llar hi ha una companya que va néixer al Marroc, per tant sap parlar l'àrab

i moltes vegades és la via de comunicació amb les famílies nouvingudes.
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6. La qualificació professional dels docents

       Per part de tot l'equip educatiu anem amb molt en compte amb les faltes

d'ortografia i les expressions, ja que pensem que som el mirall i el reflex cap a un

bon  ús  de  la  llengua  catalana.  Entre  nosaltres  anem  mirant  les  pissarres,  els

documents, l'agenda,... i si veiem alguna falta, ho transmetem.

7. Difusió del projecte lingüístic de centre

     Es fa difusió del projecte lingüístic a tota la comunitat educativa: equip educatiu,

personal no docent, famílies mitjançant el consell escolar i l'AFA, per exemple,....
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