European Portfolio of Plurilingual Literacy Practices

Bones Pràctiques
1.

Títol
Els Camaleons de 3r, de Coves d'en Cimany i l'International Erasmus Student Network (2016)

URL on es pot consultar:
https://www.youtube.com/watch?v=NVdH28ExDZ0

2.

Breu descripció de l’experiència
Un grup d'estudiants d'Erasmus visita l'escola. Les nenes i nens de 3r realitzen una sèrie de
treballs de llengua, oral i escrita en català, castellà i anglès, per preparar les entrevistes amb els
estudiants d’Erasmus; fan descripcions sobre les persones que entrevisten, tot mostrant els
seus sentiments; finalment, dissenyen el guió del vídeo del reportatge multilingüe que es
presenta en aquesta pràctica.
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3.

Objectius
a. Millorar de l’aprenentatge de llengües i la convivència en entorns locals multilingües a partir
de la valoració positiva del plurilingüisme i la implicació activa de tots els agents de la
comunitat.
b. Potenciació de les competències plurilingües de l’alumnat i de la comunitat.
c. Augmentar de la motivació per a l’aprenentatge de llengües.
d. Atendre a les necessitats dels grups desfavorits per actuar davant a les possibles
desavantatges lingüístiques.
e. Obrir-se als altres.
f. Potenciar l’interès per fer servir materials en distints formats, suports o llengües, com
apertura a la diversitat.

4.

Públic (especificar grup/ edat/ nivell d’escolarització)
Grup de nens i nenes de 3r de Primària. 8-9 anys i els alumnes d’ERASMUS.
Qui realitza la pràctica?
La mestra de l’aula de 3r.

5.

Context (institució)
Escola Coves d’En Cimany, la classe té rep alumnes del projecte Europeu l'International Erasmus
Student Network.

6.

Recursos utilitzats
A més de les eines per a l’escriptura, càmeres de vídeo i enregistradores.

7.

Nombre de persones implicades

8.

Ambient en el que es desenvolupa

1a5

6 a 15

16 a 24

Família

+25

+100

+500

Altres (especificar)_________

+50

+250

Altres

9.

Escola

Treball

Biblioteca

Punts forts a destacar i per què
 El clima positiu creat a l’aula i la motivació de l’alumnat en plantejar-se les interaccions amb
qui no parlava la seva llengua, perquè ha fet possible que s’atrevissin a parlar en anglès o
fer-se entendre amb els altres.
 La motivació de l’alumnat en la realització dels textos que han llegit, perquè normalment es
fa difícil que escriguin, en canvi així han estat capaços d’expressar-se amb molta claredat.
 El clima positiu creat a la classe entre els nens i els alumnes Erasmus que ha fet que entre
tots s’hagi creat una situació de comunicació molt positiva.

10. Punts febles a destacar i per què
 Ateses les característiques de l’activitat no hi ha res a dir en aquest apartat.
11. Els resultats obtinguts són els esperats? Per què?
Era una mica un repte que no se sabia com podia resultar, però el cert és que, com es pot veure
al vídeo, el clima creat ha estat molt positiu i la sessió va fluir amb molta facilitat.
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12. Propostes de millora/ complementària/ expansió
La situació és molt puntual, però saber aprofitar aquesta mena de situacions és molt positiu i
cal estar molt atent per no perdre l’ocasió.
13. Grau de satisfacció dels participants (els participants reaccionen positivament a les activitats?)
– marqui amb una creu, sent 1 no participen i 5 participen bastant
1__ 2__ 3__ 4__ 5__
14. Grau d’innovació (les activitats són creatives i innovadores?)
–marqui amb una creu, sent 1 no són innovadores i 5 són bastant innovadores
1__ 2__ 3__ 4__ 5__
15. Usabilitat (els recursos són fàcils d’utilitzar?)*
–marqui amb una creu, sent 1 no són fàcils d’utilitzar i 5 són bastant fàcil d’utilitzar
1__ 2__ 3__ 4__ 5__
16. Valor afegit (té el potencial de provocar un canvi en la configuració?)
- Posar una creu, 1 no promou cap canvi en contextos i 5 promou un canvi molt gran
1__ 2__ 3__ 4__ 5__
Observacions i/o comentaris
L’experiència que es presenta es pot realitzar sempre que hi hagi presència de visites estrangeres
com són els estudiants Erasmus tal com es veu al vídeo que s’ha penjat a
https://www.youtube.com/watch?v=NVdH28ExDZ0
Contacte
Centre escolar o entitat: Escola Coves d’En Cimany
Persona de contacte: Pepa de la Rocha
Adreça postal: Carrer de les Coves d'en Cimany, 42 - 54, 08032 Barcelona
Correu electrònic: a8013081@xtec.cat
Telèfon: 933 58 50 53
Web: www.covesdencimany.com/

