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1. Descripció 

Amb aquest projecte es vol crear un espai comú de reflexió i interacció entre el nostre alumnat-professorat , 

persones nouvingudes de parla anglesa (es pot ampliar al francès, català..) , O.N.L.s (Organitzacions no 

lucratives) i agents socials que estiguin interessats en temes d’integració de persones estrangeres. En 

definitiva, es tracta de veure la immigració no com un problema, sinó com una oportunitat única d’enriquiment 

mutu.  

Volem crear sinèrgies que permetin construir una societat més oberta, compacta i respectuosa amb les 

persones immigrants  i les seves aportacions culturals. 

Pot ser una assignatura optativa d’anglès de segon cicle d’ESO i/o batxillerat. Però sobretot seria un treball 

interdisciplinar o transveral que incorporaria esforços compartits per  professors de tots els departaments 

treballant de forma coordinada i amb estreta conjunció amb l’ Aula Acollida . A la vegada es poden idear  

confluències entre molts  grups d’alumnes que gaudirien i traurien un gran benefici acadèmic però sobretot 

humà  de les nombroses activitats que es perfilaran en aquest projecte. 

Es generarà també un fons de documentació i material àudiovisual  i vies d’accés fàcil a O.N.L .s locals i també 

d’àmbit internacional disposades a col·laborar en aquesta tasca conjunta.  Aquest fons estarà obert a noves 

aportacions de tothom  i servirà per facilitar la feina dels tutors i de tots els departaments que hi treballaran . 

Aquest material podria està ubicat i en sistema de préstec a l’Aula d’Acollida d’aquest institut o a la mateixa 

biblioteca. 

 

2. Justificació 

A nivell de centre, veiem la nova situació generada en els últims anys amb l’acollida d’alumnes estrangers com 

un repte cabdal. Pensem que pot reforçar molt la posició d’aquest alumnat el fet que adults immigrants participin 

també en la vida acadèmica  del nostre institut com a conferenciants o com  a professors col·laboradors amb tot 

el que això representa. Adoptant aquesta perspectiva, es pot establir una gran connexió amb l’Aula d’Acollida. 

La seva responsable actual Iolanda Murillo  hi dóna molt  suport i creu que potenciaria la seva tasca. Núria 

Guardia professora CLIC també hi participa molt activament, ambdues pensen que en vincular-se  tots els 

departaments  aportant activitats i iniciatives que desenvolupin la capacitat receptiva de l’alumnat autòcton 

s’aconseguiria la tan desitjada, per tots, integració de l’alumnat nouvingut. Es tracta de compartir i intercanviar 

vivències i establir un diàleg permanent entre  les cultures que ens permeti evolucionar junts cap a un futur 

millor, on tothom tingui el seu espai dins d’un clima de respecte.  Tot això ho expliquen molt bé en Francesc 

Mas i l’Àlex Seglers en els seus llibres respectius.  

 

És important  també reflexionar sobre el moment històric actual que viu Catalunya/Espanya respecte a  la 

immigració. Fa relativament pocs anys que vénen a treballar i a viure persones estrangeres en percentatges 

significatius. Això fa que els prejudicis no s’hagin manifestat o consolidat encara, però a la vegada hi ha molta 

ignorància respecte als països de procedència dels nouvinguts i això provoca  que no es puguin mesurar prou 

bé   les moltes aportacions que aquesta onada migratòria pot representar . El desconeixement que té la nostra 

societat del ‘background’ de molts nouvinguts i les minces oportunitats laborals que se’ls ofereixen fa que molts 

d’ells no puguin desenvolupar tot el seu gran potencial humà i laboral que podria ajudar a suplir tambè algunes 
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de les nostres deficiències per exemple en el terreny de les llengües estrangeres. Així  doncs es pot trobar a un 

enginyer africà que domina perfectament l’anglès i la informàtica descarregant camions a alguna empresa a la 

que ell està agraït perquè li dóna ‘papers’. Per altra banda, a l’ensenyament públic hi ha massificació a les aules 

d’anglès i poques possibilitats de treballar l’anglès oral que tampoc dominen la majoria de persones adultes del 

carrer. Per tant, alguns immigrants, sobretot els exilats polítics,són com un lectors o professors  que ja tenim 

aquí si els sabem veure, procedents  d’Àfrica , d’Àsia o d’altres indrets . La majoria d’ells són bilingües, sent una 

de les llengües que parlen  l’anglès o el francès. El passat colonial dels seus països d’origen  fa que dominin a 

la perfecció  les llengües esmentades i això ens permet un intercanvi lingüístic altament interessant i beneficiós, 

ja que a més d’ensenyar anglès als  estudiants,  amplien els seus  horitzons. Segons el que el lingüista David 

Graddol va exposar en la seva recent visita a Barcelona , els països anglosaxons han perdut definitivament el 

lideratge de l’ensenyament de l’anglès com a llengua global o lingua franca. De fet aquest ús global de la 

llengua permet un enfocament  molt més ampli i una acceptació i valoració de la seva immensa varietat.  Tots 

els accents són acceptats i benvinguts i és normal que sigui així pel fet que l’anglès es parla a tot el món. Cal 

veure com  evoluciona, doncs, tot aquest procés. Volem, però,  incidir-hi de forma positiva. Pensem que és un 

bon moment per treballar de forma seriosa i compromesa des dels diferents àmbits. Volem, en definitiva, educar 

als nostres alumnes per a un futur més just i compartit per tots. 

 

Un altre aspecte a tenir en compte és la memòria històrica de les emigracions espanyoles  tant per temes 

polítics  (Sud Amèrica, França, Anglaterra..) com econòmics  (Alemanya, Holanda, Suïssa..) i a la quantitat de 

desplaçaments  que s’han anat produint  dintre de Catalunya i Espanya.  Això pot generar una certa empatia, 

encara que malauradament no sigui sempre així. Tal com vàrem poder veure en una activitat relacionada amb 

l’exposició que Martí Marín (historiador i exalumne del centre) va organitzar al Museu d’Història de Sabadell 

l’any 2005, poquíssims alumnes del centre (un 3 % aprox.) tenien els quatre avis nascuts a la nostra ciutat. 

Pel que fa a la resta   d’Europa, el colonialisme recent d’alguns països actua a favor i en contra de la 

immigració. Volem  per tant comparar la nostra realitat amb el que passa a altres països europeus. El nostre 

institut ha presentat dues propostes de projectes Comenius que ens permetran  treballar aquests temes 

conjuntament i aprendre de les experiències constructives en el món educatiu que s’hagin generat a altres 

indrets del nostre continent. Sabem que és un repte crucial per tota Europa el fet d’integrar les persones que 

arriben procedents de molts altres llocs. A la vegada també es tracta d’una oportunitat única. 

De fet, a molts altres països amb processos migratoris consolidats és normal que una bona part del professorat 

sigui d’origen no europeu. A les universitats angleses, per exemple, gran quantitat de càtedres de matemàtiques 

i filosofia estan al càrrec de professors de procedència o descendència asiàtica. . 

 

Per  últim, volem esmentar que al nostre institut hi ha una llarga i ininterrompuda tradició des de finals dels anys 

80,  d’acollida de conferenciants estrangers que han proporcionat als nostres alumnes vivències molt valuoses 

que han incorporat a les seves vides i que han originat projectes de cooperació. Hi ha hagut per tant dos 

agermanaments amb centres estrangers, un amb un institut de secundària a Sarajevo i un altre amb un centre 

de secundària al Sàhara. Hi ha hagut també molts contactes i intercanvis amb persones del Sàhara, Bòsnia, 

l’Afganistan, Nigèria i pròximament vindrà al ‘Pau Vila’, Eman Khamas, professora exiliada de la universitat de 

Bagdad. 
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Si tenim en compte que l’institut porta el nom d’un insigne exiliat, Pau Vila, potser el que estem fent  i pro 

posant és fer també honor al nom que portem com a centre. En realitat no va ser gens fàcil donar-li aquest nom  

l’any de la seva fundació, sota el règim franquista, com ens va recordar Pepe Sanchis, el famós dramaturg, 

primer director del centre, durant la cerimònia del 25 aniversari, a la qual va acudir també Aureli Vila,  nét de 

Pau Vila. 

Resumint,  la finalitat bàsica de potenciar aquest espai de confluència és el de veure i viure la immigració no 

com una dificultat afegida  sinó com  una manera d’ajudar-nos uns als altres, d’intercanviar vivències, idees i 

coneixements i  de construir una societat millor i més justa per a tothom. 

 

3.Objectius 

Ajudar a resoldre problemes existents entre  l’alumnat: 

- Ignorància respecte la resta del món 

- Prejudicis / racisme (detectar i/o prevenir) 

 Milllorar la  seva capacitat integradora: 

-Obrir-se a noves realitats 

- Aprendre a relacionar-se millor  amb les persones nouvingudes dins i fora del centre. 

- Aconseguir beneficis revertits damunt l’Aula d’Acollida  i a tot el centre en general. 

- Transmetre a les persones que ens visiten un sentiment genuí d’acolliment i d’agraïment per tot el que ells i 

elles ens poden aportar (benefici mutu)  

Aprendre anglès a través de les persones que arriben a nosaltres,  ja que molts d’ells dominen bé aquesta 

llengua, molt millor que la majoria de nosaltres. 

- Exposar els alumnes a situacions reals i no fictícies d’intercanvi lingüístic en llengua estrangera. 

- Cooperar amb les Les O.N.L.s locals que poden jugar un paper molt significatiu de cara a triar els candidats 

adients tant pel tema del domini de la llengua anglesa, com sobretot per la capacitat de transmetre el seu 

testimoni vital 

-- Contemplar  la possibilitat  de generar compensacions econòmiques per  als immigrants adults que  cooperin 

en aquest projecte ( el finançament pot ser compartit entre les administracions i els agents socials. Des de l’Aula 

d’Acollida es poden fer també propostes.  

- ‘Viatjarem’ pel món sense moure’ns de l’institut i amb interlocutors vàlids que estimularan les  ganes dels 

alumnes per  relacionar-se amb les persones i  desvetllaran la seva curiositat  

- Obrirem la possibilitat de compartir  aquesta experiència amb els alumnes de francès, alumnat de nocturn que 

és més adult, amb altres centres docents, etc. 

Incorporarem testimonis vitals que aportaran  als nois i noies  referents que els ajudin  a vèncer les seves 

pròpies dificultats.  

- Aprendrem de les persones nouvingudes  valors humans com són l’esperit de grup, el sentit familiar, la 

capacitat  de resistència i superació de les adversitats (resilència) per contrarestar l’egoisme i el consumisme  

imperant en la forma  de vida occidental. El llibre recentment publicat ‘L’enriquiment de la pèrdua’ aporta  molts 

testimonis en aquest sentit. 

 - Fer prendre consciència   al nostres alumnes que ajudant els altres s’ajuden ells mateixos. 

- Donar a conèixer la possibilitat de cooperació amb O.N.L.s 
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- Enllaçar les noves històries d’immigració amb les del passat recent del nostre país. 

- Preparar als nois i noies per construir una societat més justa basada en la justícia i el respecte als drets 

humans. 

- Efectes positius damunt de les famílies i l’entorn dels nostres alumnes. 

 

4. Desenvolupament 

1ª part: ‘Clean Eyes’ 

Activitats de cara a vèncer el prejudici (‘clean eyes’) , ampliar la seva cosmovisió, superar l’etnocentrisme i 

donar-los eines que els ajudin a comprendre la realitat del món que els envolta (‘broad-minded students at the 

end’): 

- Petita performance o role play que permeti una aproximació empàtica dels alumnes a les persones que 

pateixen o han patit racisme. Es tracta de reproduir a classe el  famós episodi de Rosa Parks en l’autobús  

segregat que va precipitar la campanya de Luther King pels Civil Rights de les persones negres als Estats Units. 

Es faran també unes activitats complementàries  

- Argumentar els orígens ideològics del racisme europeu i colonial (Textos procedents d’articles publicats pel  

CCCB)  en contraposició amb les idees de democràcia i fraternitat  promulgades  per la Revolució Francesa i la 

primera formulació dels drets humans (1789). Curiosament tots aquests moviments  són coetanis. Es faran 

estudis sobre drets humans en col·laboració amb el Seminari de Filosofia .El professor Josep Sanllehí ens 

parlarà del naixement de les primeres formulacions sobre drets humans a Europa i dels inicis de la ideologia 

racista vinculada a l’expansionisme colonial. - Conferència a compartir amb l’Aula d’Acollida i oberta a alumnes 

de filosofia i/o turories ( Text  A short history of  Human Rights -‘Stand up for your rights’ i  textos procedents del 

CCCB’) : 

- Conferència a càrrec de Carmina Graells, una exprofessora del centre amb una trajectòria docent 

extraordinària, sobre els falsos arguments biològics del racisme ideològic. Aquesta xerrada-col·loqui com 

l’anterior agruparà a altres alumnes de Ciències Naturals i tutories. 

- Analitzar les conseqüències, històriques, econòmiques i socials   que s’han  derivat  d’aquest processos . Es 

pot parlar també de Deute Extern i de les injustícies que promouen les guerres. 

- Activitat organitzada pel Seminari de Física i Química entorn al tema de la contaminació dels rius per part de 

les grans multinacionals i com això trenca l’equilibri dels eco-sistemes  naturals en els països empobrits. 

- Corrents migratoris a la Mediterrània (‘link ‘ amb el projecte Comenius) i passat colonial de la Península Ibèrica 

(Seminari Història). Segons Virtuts Sambró, la nostra companya  que col·laborarà també en aquest projecte, la 

pluralitat ètnica actual serviria per restablir la que hi havia hagut abans del Reis Catòlics. Aquesta activitat es 

podria compartir amb els alumnes de l’Aula d’Acollida i els que fan algun crèdit relacionat  amb el tema (‘Una 

finestra oberta al món’)  i també amb altres alumnes d’història de l’institut.. 

- Causes de l’emigració-immigració  (‘push and pull factors’). Es podria fer una activitat de brainstorming o ‘pluja 

d’idees’ de tots els factors que han contribuït a desplaçar a les persones del seu lloc d’origen i les han empès 

cap un altre país o regió. 

- Estudiar  casos en concret de violació de drets humans en diferents indrets del món. Testimonis escrits de 

joves que lluiten per la justícia als seus respectius països (Textos provinents de ‘Stand up for  your rights’). 

Activitat escrita de resum dels mateixos i oral en anglès quan l’expliquen als companys. 
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- Visionat d’algun documental (Darwin’s nightmare) i algun film (The Constant Gardener) que ajudin a copsar la 

problemàtica en la seva complexitat. 

- Recollida d’articles que puguin obtenir  via internet de la BBC o d’alguna altra adreça  com la d’Amnistia 

Internacional al respecte. Possibilitat que els resumeixin per escrit en anglès i després se’ls expliquin uns als 

altres en aquest idioma. 

- Apropament més personalitzat i afectiu mitjançant la descripció de fotos de persones d’arreu del món. Passar-

los textos descriptius, escrits pels mateixos autors de les imatges, en anglès i algun altre com el testimoni adult 

de la nena vietnamita de la coneguda foto que va impactar els americans. Qüestionaris per ajudar-los a fer la 

descripció.  Poden intercanviar les explicacions entre ells en anglès. Es pot donar el cas  , com ja ha passat a 

vegades en aquest tipus d’activitat, que algú  improvisi algun petit poema.  

- Possibilitat d’entrevistar a algun fotoperiodista . Accés a la col·lecció privada de J.Llorens que ha  publicat 

diferents llibres de viatges arreu del món i que també domina l’anglès. 

- Conferència a càrrec d’Arcadi Oliveras, Jaume Botey o alguna altra persona  que enllaci  els diferents 

aspectes d’aquesta  temàtica oberta a tot l’alumnat del mateix nivell . Se n’haurà de fer un resum i una opinió en 

anglès, posteriorment. 

 

2a Part: ‘New Voices’: 

Part central del projecte i d’interacció amb les persones nouvingudes que és de bon tros la més interessant i la 

que pot proporcionar unes vivències de primera mà a l’alumnat que el motivi de cara a construir la seva 

aportació personal .La primera part hauria tingut un enfoc més preparatori. Les activitats d’aquest segon bloc 

serien  les següents: 

- Buscar informació sobre el país / països dels nostres ‘guest teachers’ o convidats estrangers que esperem. 

 ( Prèvia sessió preparatòria  amb les O.N.L.s locals  per tal que ens proporcionin el contacte amb la  persona 

adient). 

- Els alumnes faran la recerca  per internet sobre la geografia, història, llengua o llengües, cultura, costums 

socials, religió, contes, gastronomia, música..etc. Col·laboracions amb els diferents Seminaris de l’Institut, 

inclosos el de tecnologia (aspectes tècnics  que ens ajudin a accedir a la informació i posteriorment a elaborar el 

projecte des d’un punt de vista de producció tècnica)  i el Seminari d’Educació Física que pot subministrar 

dades referents  a l’esport a aquest país i també destacar els valors humans promoguts per l’esport de cara a 

relacionar els països entres si. La professora Montserrat Carvajal està preparant informació al respecte. 

- Ultimar detalls de l’arribada del nostre professor convidat amb l’O.N.L. o persona de contacte. 

- Preparar un petit discurs de benvinguda i qüestionaris per formular després de la  1ª xerrada  i en els dies 

posteriors. 

- Acollida inicial de la persona  seleccionada. Entrega d’un element simbòlic com pot ser unes branques 

d’olivera amb una llaçada blanca i pronunciament d’un petit discurs de benvinguda preparat per l’alumnat. 

-En les sessions següents (de 3 a 6) s’anirà contrastant  la informació obtinguda prèviament amb les seves 

explicacions. La comunicació es farà en llengua anglesa. S’estarà molt obert a tot el que se’ns vulgui explicar 

tant del país que estudiem (dificultats polítiques i econòmiques,  riquesa humana i cultural de les persones que 

hi viuen, etc), com de les vivències més a nivell personal que el conferenciant vulgui compartir sempre dins un 

clima de gran respecte, donat que a vegades es pot remoure experiències doloroses. 
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- D’aquestes sessions múltiples amb la persona nouvinguda, la majoria s’haurien de compartir amb l’Aula 

d’Acollida. D’ aquesta manera els estudiants del projecte es familiaritzarien amb les moltes activitats vinculades 

a aquesta Aula  que el centre està fent  per i amb  als seus companys que fa poc que han arribat de l’estranger. 

Es podria parlar de tota una sèrie de projectes en curs com són les parelles lingüístiques i convidar-los a 

participar-hi més endavant. A la vegada el nostre grup també podria parlar del que nosaltres treballem  en 

aquest projecte conjunt  i intercanviar experiències. El professor convidat podria tenir també una funció 

potenciadora en aquest ‘exchange’. Seria positiu, si hi ha temps,   poder fer un repàs de les moltes iniciatives 

interculturals que el ‘Pau Vila’ ha dut a terme al llarg del temps amb participació activa i entusiasta de molts 

exalumnes. 

- Es poden ja fer esborranys i iniciar la redacció d’articles amb tot el que anem aprenent. 

- Noves intervencions de professors del centre, Milagros Villar ens donarà una classe sobre les aportacions de 

la llengua àrab al lèxic de la llengua castellana. Els alumnes d’aquesta professora i els de l’Aula d’Acollida ens 

acompanyaran. 

- M.Rosa Aragay, escriptora i professora de llengua i literatura catalanes parlarà de la literatura catalana a l’exili 

durant la postguerra i de la figura de Pau Vila. 

- També es pot començar a dissenyar  murals de cara a preparar una exposició tant de la part primera com de 

la segona del projecte. Intervenció del Seminari de Dibuix. 

- Es podria també preparar material per muntar un petit recital amb poemes, cançons , algun conte amenitzat 

amb músiques del món. Ells podrien fer recerca per tal de trobar ‘input’ pel mateix . Novament els alumnes de 

l’Aula d’Acollida podrien proporcionar material valuós, cançons pròpies del seu país, alguna dansa.. (Hi ha  una 

cançó denúncia de les morts que malauradament  es produeixen a diari a l’Estret anomenada ‘Papeles 

mojados’ d’un grup andalús que es diu Chambao que  podria ser traduïda i/o interpretada musicalment pels 

nois/noies). Un cantant vinculat al centre, Ramon Muns, podria interpretar ‘Los refugiados del 39’, que els 

exiliats espanyols cantaven a les platges d’Argelès-sur-Mer. A més a més del ‘Pont de mar blava’ de Lluís Llach 

i de l’Imagine ... 

 

3ª Part: ‘Better Chances´: 

Aquest és l’apartat de les conclusions personals i de grup i la fase més productiva, ja que és la seva resposta a 

tot un cúmul d’estímuls, observacions i experiències viscudes i compartides.El diàleg entre ells serà molt 

important  Per tant es proposen les següents activitats: 

-Intercanvi d’idees i discussió oberta dins l’aula amb tot el que cadascú hagi  experimentat. 

- Redacció d’un petit projecte-estudi en grup amb tot el que s’ha après i les conclusions a les que s’ha arribat. 

També es podrien incloure propostes de com millorar la convivència entre els nois i formes de arribar a un 

funcionament més just dins de la nostra societat i a nivell global. 

- Una altra alternativa és confeccionar entre tots una revista amb articles escrits per cadascú sobre el que més 

els hagi impactat, fotos pròpies o baixades d’internet, etc. Els articles més interessants es podrien publicar a la 

premsa local en la seva versió catalana i a la mateixa revista de l’institut. 

- Visionat d’un altre documental i una altra pel·lícula a decidir entre les nostres ofertes i les que proposin els 

alumnes. (‘Kites in the sky’,‘Los invisibles’, ‘14 kms.’, ‘The last border’) 
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- Conferència a càrrec de Miquel Albertí sobre la seva tesi doctoral basada en les complexes operacions 

matemàtiques que els artesans de murals pictòrics fan a Indonèsia sense ells ser-ne conscients. Aquesta 

activitat podria ser compartida per altres alumnes de matemàtiques. 

- Conferència a càrrec de Maria Paredes sobre ‘Ulisses, l’etern errant’. Aquesta professora de llengües 

clàssiques ens explicaria aquest mite i l’enllaçaria amb les migracions actuals. Activitat compartida amb els 

alumnes de llatí i grec. Curiosament la síndrome depressiva associada a la immigració porta aquest nom, 

segons Achotegui ens explica en el seu llibre. 

- Conferència a càrrec de Tino Martorana  sobre els últims moviments d’apropament entre les religions, el que 

s’anomena el diàleg interreligiós. Aquest professor convidarà també altres alumnes. 

- Sessió a càrrec de Gilbert Ndunga, refugiat polític congolès a Sabadell, cineasta i autor del reportatge 

anomenat ‘Catalunya Negra’ produït pel CCCB amb interessants reflexions sobre la doble identitat africana i 

catalana d’alguns adolescents que viuen a Catalunya, fills de pares africans. Aquí es podria fer un enllaç amb el 

Crèdit de Síntesi de Tercer d’E.S.O. que és sobre inerculturalitat i la proposta del Seminari d’Història dins del 

crèdit. Els alumnes de l’Aula d’Acollida formarien novament part d’aquesta activitat. 

- Difusió de la tasca duta a terme per Amnistia Internacional i altres O.N.Ls locals, especialment S.C.A.I. (Servei 

d’Acollida als Immigrants), Drapaires d’Emaús, Coordinadora Un Altre Món és Possible i altres. Preparar una 

petita taula rodona amb persones d’aquestes organitzacions i altres responsables municipals i institucionals. 

Aquesta taula rodona es podria obrir a tot l’institut i fer-la a la Sala d’Actes com a cloenda, convidant els 

immigrants i els seus col·lectius, els alumnes interessats, els Seminaris que hi hagin participat, etc. Alguns 

alumnes especialment involucrats podrien exposar les conclusions i propostes obtingudes. S’hauria de convocar 

també la televisió, premsa, ràdio, etc per tal de difondre el treball en curs. 

- Es pot estudiar la possibilitat d’organitzar una petita exposició amb cartells, poemes, etc. amb tots els 

continguts s’hagin fet al llarg del crèdit/s. Els professors de Dibuix estan disposats a donar-hi un cop de mà. 

- S’acabarà de muntar el recital (si s’escau) de poemes, cançons, música en funció del temps, les ganes dels 

alumnes, etc. Col·laboració amb el Seminari de Música i els de Català, Castellà i Francès. 

- El Seminari d’Educació Física organitzarà una petita competició esportiva, probablement un partit de futbol 

entre joves immigrants que visquin a Sabadell i alumnes de l’Institut (S’intentarà que se’n facin més en la 

mesura del possible). 

- Propostes dels alumnes de cara a millorar l’enfoc i les activitats  que s’hagin  fet al llarg del projecte. 

- Avaluació final del projecte per part dels alumnes i amb cada alumne/a. 

- Valoració dels efectes personals que el projecte hagi tingut  per als estudiants al cap d’un temps. Possibilitat 

de passar una enquesta després d’un o dos anys. (Visionar l’experiència feta en una escola americana 

posteriorment a l’assassinat de L. King. El reportatge s’anomena ‘A divided classroom’). 

 

5. Seqüenciació 

Cada part del projecte podria coincidir amb els trimestres naturals o avaluacions. Les activitats i els continguts 

es poden expandir o resumir segons les hores de què disposem , i el nivell dels alumnes als quals ens adrecem, 

però respectant les tres fases del projecte ( preparatòria, d’interacció amb  els immigrants adults, conclusions de 

l’alumnat).  
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S’han d’anar estudiant les millors maneres de confluir amb altres alumnes d’altres grups, Crèdit de Síntesi i 

diferents nivells , matèries, tutories que es puguin coordinar  amb les activitats proposades en les tres fases del 

projecte. La dinàmica mateixa del curs i els acords que es vagin prenent a les diferents reunions de professors 

acabaran de perfilar els agrupaments flexibles d’alumnes que és una de les característiques més dinamitzadora 

del projecte. 

 Les activitats conjuntes es pautaran i avaluaran també des de les diferents àrees. 

 

6.Metodologia 

Tot i que la majoria d’actitvitats es faran en anglès, escrit i oral, si hi ha alguna pràctica en alguna altra llengua 

es farà traducció escrita , directa o  inversa de la mateixa, o traducció simultània oral, o bé es  simularà  la 

redacció d’ articles en anglès  etc.Volem reivindicar la praxis de la traducció que cap tècnica moderna de 

l’aprenentage de la llengua estrangera ha pogut eliminar i que té arrels ancestrals. El seu ús tradicional ha 

permès que les cultures entressin en contacte i que les llengües s’enriquissin mútuament i evolucionessin. 

Aquesta és tota una evidència. Des del punt de vista d’un enfoc eclèctic de l’aprenentatge de les llengües 

estrangeres, la traducció té molt valor i no pot ser descartada. 

Es treballaran, no obstant, i com de costum  totes les competències o habilitats  lingüístiques. Donant 

especialment èmfasi  al Speaking/Writing a la segona i tercera part, mentre que el Listening/Reading tindran 

més pes específic al començament. 

No cal dir que l’enfoc metodològic aplicat a l’anglès serà bàsicament el comunicatiu, però obert o eclèctic a 

altres formes que ens puguin ser útils en les activitats abans esmentades. 

En exposar l’alumnat a situacions comunicatives reals i no fictícies de l’ús de la llengua estrangera amb 

persones que moltes vegades no coneixen encara prou bé ni el català ni el castellà, la motivació creix 

exponencialment, donat que els continguts seran molt interessants i enriquidors. 

S’obren noves finestres  al món  (no només als països anglosaxons) mitjançant l’anglès, es fan conscients de 

les possibilitats reals que acompanyen el domini d’aquesta llengua, que els permet relacionar-se amb gent de 

tots els continents. 

L’agrupament flexible dels alumnes i professors i conferenciants junt amb la vinculació amb la realitat externa 

ens proporcionen noves possibilitats educatives i pedagògiques.  

 

7.Avaluació 

Es valorarà objectivament totes les tasques dutes a terme tant  la part escrita com les seves intervencions orals 

com també la seva actitud i les seves aportacions. Al final de cada part del projecte se’n donarà una indicació  o 

nota de l’aprofitament  per part de cada alumne/a . Des del punt de vista de l’anglès també es puntuaran totes 

les tasques agrupades segons les competències bàsiques (listening, reading,speaking and writing) 

Els alumnes intervindran també en la confecció de les seves notes i les dels seus companys ja que en activitats 

productives com són els projectes escrits, articles, murals, etc es farà una valoració conjunta  i una tria de les 

millors produccions. 

Les activitats fetes conjuntament amb altres assignatures s’avaluaran des de les àrees corresponents. 
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8.Recursos Tècnics i Finançament  

Caldrà tenir accés en determinats moments a les aules d’ordinadors i a les aules d’àudiovisuals. També es 

necessitarà la sala d’actes i un espai per muntar l’exposició. Ens preocupa el fet que en el nou institut que s’ha 

de construir els espais són reduïts i no hi figura una sala d’actes com a tal. Per la multiplicitat d’agrupaments 

que es planifiquen en aquest projecte aquests espais i especialment la sala d’actes és molt necessària.  

Aniria bé poder  comptar amb un ordinador portàtil i amb un canó de projecció. 

 S’ha de preveure el finançament als conferenciants estrangers i també per altres activitats com puguin ser 

l’exposició de cartells, el taller de percussió africana, les xerrades col·loqui  amb conferenciants del nostre país i 

així com un armari per guardar tot el material utilitzat tant de llibres com material audiovisual, i els diners 

suficients  per anar-lo actualitzant aquest fons documental. 

S’intentarà aconseguir finançament de les administracions públiques, tant del Departament d’Educació com de 

l’Ajuntament de Sabadell i d’altres institucions. 

A més a més,  necessitarem més hores de professorat al Seminari d’Anglès i la concessió del professor auxiliar 

de conversa estranger que ens ajudi a millorar el nivell oral dels nostres alumnes que és tant important  per 

tothom i que cal potenciar amb projectes com el que presentem. 

 Pel cap baix , necessitem uns 6000 euros , el lector d’anglès i entre  6 i 8 hores més setmanals  addicionals de 

professorat  de les normalment assignades al Seminari d’Anglès de l’I.E.S. ‘Pau Vila’. Tot plegat serviria per 

millorar les condicions educatives actuals força minvades en el nostre institut. A més a més reivindiquem la sala 

d’actes per als molts usos que ha tingut pel centre, pel barri de Gràcia i per altres activitats proposades per la 

mateixa administració educativa. 

 

 

9. Fons documental 

Deixar textos, llibres, llibres de fotografia,  documentals , adreces electròniques, films junt amb tot el material 

utilitzat en aquest projecte en un armari a la Sala d’Acollida  o Biblioteca en sistema de préstec que vagi 

creixent amb les aportacions dels Seminaris, i de totes les persones que hi vulguin contribuir. 

Fulletons informatius sobre les diferents ONLs i telèfons de contactes per muntar xerrades col·loquis a tutories, 

etc. 

Àlbums amb imatges i textos de moltes activitats interculturals portades a terme per alumnes i 

exalumnes del centre. 
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 Adreces d’internet útils 

 www.migrationinformation.com- Una pàgina molt interessant que s’anúncia així: ‘fresh thought, 

authoritative data, global reach’, és a dir pensament fresc, dades autoritzades i abast global. 

www.unjocperillos.org Dissenyat per ‘Mans Unides’ i amb caràcter educatiu. 

www.magnum.es  Aquesta important agència ha donant fotoperiodistes brillantíssims com 

Cartier-Bressons 

www.javierbauluz.blogspot.com  blog a través de fotografies el patiment de la immigració ilegal. 

www.bbc.co.uk  Una font inesgotable de notícies amb tractament seriós i estudis molt útils. 

www.timesonline.co.uk . Un altre diari anglès seriós i de reconegut  on obtenir informació actual 

www.Amnestyinternational.org  Una de les ONGs de prestigi internacional que més s’ha 

compromès en la llui ta pels drets humans en el planeta. 
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www.sosracisme.org. Associació de defensa dels drets humans d’acció antiracista 

www.acsar.net Associació Catalana d’Ajuda al Refugiats 

www.cear.es . Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat 

www.intermón.org Organització solidària d’ajuda internacional al Tercer Món 

 


