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L’Escola  Santiago Ramón y Cajal  té en les seves aules una gran diversitat
d’alumnes de diferents llocs del món, per això té també una gran riquesa de
llengües d’origen. L’Escola, el Claustre de mestres, dóna un gran valor a
aquesta riquesa i  des de fa ja tres cursos celebra el Dia de la Llengua materna.
Al llarg del curs es posa de manifest, amb diferents activitats a les aules i sovint
amb la col·laboració de les famílies, aquesta diversitat lingüística. Es tracta de
posar en valor el bagatge cultural i lingüístic dels alumnes i les seves famílies
de manera que es fomenti el respecte ver l’altre i l’autoestima de cada un dels
nens i nens. Totes aquestes activitats tenen el seu punt àlgid en la celebració
del Dia de les Llengua materna.

El dia 23 de febrer, amb motiu del dia Internacional de les llengües d’origen, la
Comissió Lic de la nostra escola va editar un vídeo amb la col·laboració de tota
la comunitat educativa.

L’acte que es va celebrar consistia en el visionat del vídeo i  la lectura del
tradicional conte de “La caputxeta vermella” en diferents llengües que parlen
els alumnes del nostre centre

Objectius:

Conèixer  la diversitat lingüística. de la comunitat educativa  que conforma  la
nostra escola.
Valorar la riquesa que suposa la diversitat lingüística , donat el mateix valor a
totes les llengües  de món.
Augmentar  l’autoestima de tots  els infants i les seves famílies  com a
portadores de riquesa  lingüística   i cultural  a la nostra ciutat .
Integrar  el català  com a llengua comuna  vehicular
Respectar i tenir cura de totes  llengües  que conviuen  al  nostre entorn .

Temporització  (gener i febrer )

- La Comissió Clic dissenya i planifica la celebració del dia de les llengües
d’origen.

- La Comissió Clic organitza i coordina diferents activitats per treballar a totes
les aules al llarg del mes de febrer:

- A. Acollida→ Lectura del conte “La Caputxeta vermella” en diferents
llengües

- Aula Anglès→ Lectura del conte en anglès.
- Aules de Primària i Infantil→ lectura i/o explicació del conte en català.
- Col·laborador Extern: Professor de teatre que interpretarà el personatge

del “missatger de les llengües”

CELEBRACIÓ DEL DIA DE LA LLENGUA MATERNA
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- La Comissió grava i edita un vídeo on s’expliquen diferents projectes que es
treballen a l’escola fent ús de diferents llengües.

Temporització de la celebració: (23 de febrer de 20 10)

- 1 sessió d’assaig al matí de 1 ½ hora.
Aquest assaig es fa amb presència dels nens i nenes del parvulari.

- 1 sessió de desenvolupament de la festa.
La festa es celebra amb la presencia de tots els nens i nenes de la primària

RECURSOS HUMANS I MATERIALS

- Materials
- Mural – presentació del dia de les llengües.
- Maleta
- Conte de la “Caputxeta vermella” en català.
- 2 barrets d’exploradors
- Una caputxa vermella
- 2 CD fets amb experiències a l’escola
- Guió dels presentadors i guió del missatger de les llengües.
- Cartolines amb 2 missatges
- Expositor amb materials LIC facilitats per la comissió.

- Documentació complementària

- Escrit del valor de les llengües redactat per una mestra de l’escola
- Vídeo de la celebració: http://www.youtube.com/watch?v=1wnMkUYFrcY

ASPECTES INNOVADORS

- Per primera vegada es fa una lectura d’un conte conegut per l’alumnat en 7
idiomes diferents. Tres d’aquestes llengües són conegudes per la majoria,
la resta, cadascuna per un grup d’alumnes

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

Cada nen fa

- Una valoració de la seva pròpia llengua, de les que es parlen a l’escola i a
l’entorn.

- Interès i respecte per conèixer altres llengües i les compara per observar
semblances i diferències.
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- Valorar la necessitat de conèixer llengües estrangeres.

VALORACIÓ:

La festa se celebra a l’Escola des de fa tres anys i sempre s’ha valorat de
forma molt positiva. D’una banda augmenta l’autoestima dels nens i nenes que
veuen reconeguda la seva llengua i cultura i també enriqueix  el bagatge
cultural de tota la comunitat educativa, el respecte i el valor que es dóna a
altres llengües i cultures. D’altra banda aquesta celebració és una porta oberta
a les famílies, per la seva col·laboració i per la importància que té la cultura que
aporten des del seu país d’ origen.


