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1. ANÀLISI SOCIOLINGÜÍSTICA DEL CENTRE

El  context  lingüístic  en  què  es  troba  l’IES  Clara  Campoamor  d’Alaquàs  és

similar al d’altres centres de la comarca de l’Horta més pròxims a la ciutat de València.

La peculiaritat lingüística d’aquests centres radica en el fet que, a pesar d’estar situats

en  una  comarca  històricament  valencianoparlant,  la  llengua  que  hi  predomina  entre

l’alumnat  és  el  castellà.  L’origen  d’aquesta  circumstància  l’hem  de  buscar  en  la

immigració  procedent  d’uns  altres  territoris  de  l’estat  espanyol  que  en  els  últims

cinquanta anys ha rebut aquesta zona i encara continua rebent (sense tenir en compte un

altre  tipus  d’immigrants,  minoritaris  respecte  dels  anteriors,  provinents  de  l’Europa

oriental, Sud-Amèrica i el continent africà principalment).

Comptat i debatut, d’acord amb unes enquestes que vam passar al nostre alumnat

a principis d’any, més de la meitat dels progenitors dels alumnes i les alumnes és de

fora del País Valencià (en concret, el 46’8% de mares i el 53’9% de pares), mentre que

els oriünds valencians són el 43’9% de mares i el 35’1% de pares (i molts d’aquests

progenitors  són  descendents  d’immigrants).  D’altra  banda,  els  pares  i  les  mares

procedents d’altres països són bastant menors (el 9% de mares i el 10% de pares), tot i

que pensem que n’augmentaran en els pròxims anys ateses les necessitats laborals del

nostre entorn.

Aquesta  conjuntura  queda  reflectida  en  la  llengua  habitual  dels  alumnes  del

nostre centre, ja que un 89’4% utilitzen poc o mai el valencià a casa (al voltant del 90%

de mares i pares són castellanoparlants) i un 92’4% empren poc o mai el valencià amb

els amics o les amigues, a pesar que el 96’2% de l’alumnat ha nascut a Alaquàs i ha

estat escolaritzat en valencià (d’entre els quals al voltant d’un 20% han estat matriculats

en PEV).

Pel que fa al professorat que hi ha a hores d’ara al centre, val a dir que el nivell

de formació lingüística és bastant elevat  (el  42’4% té el  certificat  de capacitació,  el

30’3% compta amb el títol de mestre en valencià, el 18’1% té el certificat de grau mitjà

de la  Junta  Qualificadora  de Coneixements  del  Valencià  i  el  30’3% en posseeix el

certificat  superior).  Així  mateix,  més de la meitat  del  professorat  és favorable a fer

ensenyament en valencià i al voltant del 60% utilitza el valencià en el context escolar.

No obstant això, la realitat de l’ensenyament en valencià a Clara Campoamor d’Alaquàs

encara està lluny d’arribar a la normalització dels dos programes d’educació bilingüe

que s’hi desenvolupen. A aquest fet, hi hem d’afegir encara la provisionalitat d’una part
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de  professores  i  professors,  cosa  que,  ara  per  ara,  dificulta  l’assoliment  d’aquesta

normalització.

Per últim, el personal no docent del centre, té un bon nivell de valencià
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2. OBJECTIUS LINGÜÍSTICS DEL CENTRE

El Disseny Particular del Programa d’Educació Bilingüe del nostre centre pretén

facilitar  l'assoliment  dels  objectius  marcats  en  la  nostra  legislació  respecte  a

l'aprenentatge  en  la  llengua  habitual  dels  alumnes  i  en  la  seua  competència

comunicativa en les dues llengües oficials del País Valencià:  Constitució Espanyola

(article 3r), Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana (article 7é), Llei d’Ús

i Ensenyament del Valencià (capítols IV i VII; articles 18é, 19é, 23é i 24é), Resolució

de  9  de  juliol  de  1998 (capítol  XXIX),  Decret  112/2007  del  Govern  Valencià

(currículum  de  l’ESO)  i  Decret  50/2002  del  Govern  Valencià (currículum  del

Batxillerat).

2.1.  Objectius  instructius

 Adquirir  un  coneixement  aprofundit  de  totes  les  àrees  del  currículum  que

propicie uns rendiments acadèmics iguals o superiors als de l’educació en una

sola llengua.

2.2.  Objectius  lingüístics

 Aconseguir una competència comunicativa equivalent en valencià i en castellà i

un nivell suficient en almenys una llengua estrangera.

 Assolir  el  domini  de  les  destreses  psicolingüístiques  bàsiques  tant

intralingüístiques (escoltar, llegir, parlar i escriure en cada una de les llengües)

com interlingüístiques (interpretar i traduir d'una llengua a una altra).

 Adquirir  una competència  metalingüística  bàsica  d’acord  amb les  necessitats

comunicatives.

2.3.  Objectius  psicosocials

 Prendre  consciència  de  la  importància  del  domini  de  la  llengua  per  a  la

realització personal, de l'acceptació social i del seu valor com a base on descansa

la pròpia identitat i com a símbol de pertinença i solidaritat.
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 Afavorir  un  canvi  d'actituds  que  faça  desaparèixer  els  prejudicis  lingüístics,

l’autoodi  i  els  sentiments  ambigus  envers  la  pròpia  llengua  en  els

valencianoparlants i les valencianoparlants.

 Prendre consciència del conflicte lingüístic en què es troba la societat valenciana

i de la seua gestació, i adoptar noves normes d'ús que permeten que el valencià

ocupe tots els àmbits i usos propis d'una llengua moderna..

 Compensar  el  desavantatge  lingüístic  dels  alumnes  i  les  alumnes  criats  en

entorns  familiars  culturalment  empobrits,  per  això  la  necessitat  de  reforçar

l’anglés com a tercera llengua.

 Afavorir la convivència de les dues llengües i les dues cultures dins del teixit

social  i  potenciar  l’ús  de  la  llengua  pròpia  com  a  vehicle  de  comunicació,

d'instrucció i de cultura.

 Convertir tots els ciutadans i les ciutadanes en edat escolar del nostre País en

consumidors habituals de productes culturals en valencià.

 Enquadrar la tasca pedagògica realitzada a les aules i la vida administrativa i

social  del  centre  dins  d'un  procés  més  ampli  de  normalització  lingüística  i

cultural.
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3. DECISIONS ORGANIZATIVES

Dins dels Programes d’Educació Bilingüe, l’IES. Clara Campoamor.  d’Alaquàs

compta, per al curs 2010-2011, amb 3 línies de PEV (una per cada nivell d’ESO) i 9

línies de PIP (2 grups de 1r ESO, 2 grups de 2n, 3 grups de 3r i 2 de 4t d’ESO), amb un

predomini visible dels grups en castellà i coincident amb les dades sociolingüístiques

anteriorment presentades.

Amb la intenció de garantir la continuïtat dels Programes d’Educació Bilingüe,

es prenen les següents decisions organitzatives en el marc d’aquest Disseny Particular:

A. En relació a l’àmbit general del centre:

 Cal intentar que el professorat que impartisca les classes en valencià ho siga amb

destinació definitiva. Si això no fóra possible, procurar que en cada departament

didàctic hi haja almenys un docent capacitat per a impartir l’àrea en valencià.

 Cal garantir que s’oferisquen el màxim d’optatives en valencià dins de l’oferta

del centre.

 Oferir alguna assignatura en anglés, per a aconseguir el nivell suficient en

aquesta llengua estrangera.

B. En relació al Programa d’Incorporació Progressiva (PIP):

 Garantir la continuïtat de les àrees no lingüístiques que s’impartien en valencià

en  l’etapa  d’Educació  Primària.  En  cas  de  no  poder  efectuar-se  aquesta

continuïtat,  altres  àrees  procurarien  cobrir  el  percentatge  d’hores  en  valencià

dels PIP de Primària.

 Incorporar  almenys  tres  hores  d’àrees  no  lingüístiques  a  les  assignatures

anteriors en 1r cicle d’ESO (resulten així un total de 12 hores d’ensenyament en

valencià, incloent-hi l’àrea de llengua i literatura); incorporar cinc hores d’àrees

no lingüístiques a les assignatures anteriors (de manera que resulten 15 hores

d’ensenyament  en valencià  en 3r d’ESO i 17 hores en 4t d’ESO, incloent-hi

l’àrea de llengua i literatura).
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C. En relació al Programa d’Ensenyament en Valencià (PEV):

 Cal  vetllar  perquè  els  Programes  d’Ensenyament  en  Valencià  del  centre

continguen totes les hores en valencià.

 Cal facilitar que en l’àrea de Llengua Estrangera el valencià siga la llengua de

referència, tant en els casos de PEV com de PIP, per tal de compensar la situació

de minorització lingüística i d’afavorir el procés de normalització de la llengua. 

D. En relació al C.L.I.L. 

Cal Oferir  la  assignatura de Tecnologia  de 1r,  2n  i  3r  Plàstica en 2n,

Treball Monogràfic d’Investigació i Física i Química en 4t a l’alumnat de

l’IES. Clara Campoamor  en anglès amb el consentiment dels seus pares

dins del   Programa plurilingüe.
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4. DECISIONS METODOLÒGIQUES EN PEV I EN PIP

4.1.  Àrees lingüístiques

4.1.1. Continguts generals de l'àrea de llengües a l'ESO

Bloc 1: La llengua en la comunicació interpersonal

1. Interpretació  de  textos  (orals  i  escrits)  atenent  a  l'anàlisi  dels  factors  que

intervenen en els processos de comunicació (papers dels participants i relació

entre ells, context espaciotemporal, finalitat de  l'intercanvi, etc.), com també a

les normes comunicatives que els regulen.

2. Producció de textos adequant el registre als factors del context comunicatiu.

3. Coneixement  i  ús  adequat  dels  components  paralingüístics  del  discurs  oral

(entonació,  volum, ritme,  gestualitat)  i  escrit  (disposició del  text a la pàgina,

recursos tipogràfics, títols i epígrafs, etc.).

4. Coneixement i ús apropiat de la norma ortogràfica.

5. Coneixement  i  utilització  de  les  formes  de  la  comunicació  oral  planificada,

especialment entrevistes, exposicions orals i debats.

6. Coneixement i ús adequat de les formes convencionals del discurs escrit, com

per exemple cartes, telegrames, avisos, normes, instàncies, actes, ordres del dia i

anuncis per paraules.

7. Coneixement dels diversos esquemes textuals (narració,  descripció,  exposició,

argumentació, instrucció, etc.) i de l'aplicació que tenen tant en la producció com

en la interpretació del discurs.

8. Actitud  positiva  respecte  de  l'ús  de  la  llengua minoritzada  en situacions  de

comunicació  formals,  amb  la  finalitat  de  desenvolupar  hàbits  d'ús  que

contribuïsquen  d'aquesta  manera  a  alterar  la  desigual  distribució  d'usos  i

funcions entre les llengües.

9. Actituds afavoridores d'una comunicació fluida i satisfactòria.
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Bloc 2: La llengua als mitjans de comunicació

1. Anàlisi dels elements no verbals (imatge, so, etc.) dels codis verboicònics per a

la interpretació de textos que provenen dels mitjans de comunicació social.

2. Reconeixement de grans gèneres periodístics (informació i opinió) i subgèneres

(notícia, reportatge, entrevista, etc.; editorial, crítica, article d'opinió, etc.).

3. Anàlisi i ús de procediments (narratius, descriptius, expositius i argumentatius)

propis del discurs periodístic, tant oral com escrit.

4. Anàlisi crítica dels procediments retòrics (verbals i no verbals) més emprats en

la publicitat.

5. Utilització de la premsa com a documentació per a la preparació de treballs,

debats, informes, etc.

6. Reconeixement  de  la  importància  dels  mitjans  de  comunicació  en  la

configuració  de  creences  i  valors,  i  anàlisi  dels  mecanismes  que  permeten

manipular la informació.

7. Actitud crítica enfront dels missatges que provenen dels mitjans de comunicació,

especialment pel que fa als estereotips que atempten contra la igualtat  de les

persones o dels grups socials.

8. Valoració crítica de l'ús de la llengua minoritzada en els mitjans de comunicació

com a instrument de normalització lingüística i d'enriquiment cultural.

Bloc 3: El discurs literari

1. Accés al llibre: familiaritat amb les biblioteques, les llibreries, els catàlegs, les

col·leccions literàries, les seccions d'informació i la crítica literària en la premsa,

la publicitat, etc.

2. Lectura i interpretació d'autors i d'obres rellevants de la tradició literària.

3. Lectura expressiva, memorització i dramatització de textos.

4. Identificació dels gèneres literaris i anàlisi d'obres exemplars de cada gènere.

5. Anàlisi  de procediments  retòrics  (gràfics,  lingüístics,  enunciatius,  d'estructura

global del text, etc.) en relació amb la creació de significats.

6. Producció  de  textos  d'intencionalitat  literària:  imitació,  reelaboració,  paròdia,

versions a uns altres gèneres, etc.
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7. Utilització,  en  l'anàlisi  de  textos,  d'informacions  sobre  el  context  històric  i

cultural que siguen significatives per a la interpretació del text literari.

8. Interés  i  gust  per  la  lectura  de  textos  literaris  i  desenvolupament  de  criteris

propis de selecció i valoració d'obres literàries.

9. Valoració de les obres literàries com a patrimoni cultural i artístic col·lectiu, tant

d'una comunitat específica com de la humanitat en conjunt.

10. Reconeixement de l'existència d'instàncies externes a l'obra literària que fan de

pont entre la producció i la recepció del text, i que en condicionen la valoració.

11. Actitud  crítica  davant  de  l'existència  de  factors  polítics,  econòmics  o

sociolingüístics que condicionen la recepció i valoració de l'obra literària d'acord

amb  la  llengua  emprada,  condicionament  que  històricament  ha  actuat  en

detriment de les llengües minoritzades.

12. Actitud crítica davant del contingut ideològic de les obres literàries.

Bloc 4: La llengua com a mitjà per a l'adquisició de coneixements

1. Interpretació  de  documents  que  contenen  informacions  relacionades  amb

activitats quotidianes, com guies, fullets explicatius, catàlegs o instruccions.

2. Utilització  de  documents  (orals  i  escrits)  vinculats  amb  els  processos

d'aprenentatge: bibliografies, diccionaris i enciclopèdies, gramàtiques escolars,

llibres  de consulta  en general,  índexs de llibres,  fitxers,  conferències  i  altres

exposicions orals, etc.

3. Reelaboració de la informació obtinguda en documents: confecció de resums,

d'esquemes, de quadres sinòptics, de fitxes, gràfics, bases de dades, etc.

4. Elaboració  i  ús  de  procediments  per  a  l'obtenció  directa  d'informació:

qüestionaris, enquestes, entrevistes, etc.

5. Elaboració de textos informatius propis del discurs formal: exposicions orals i

escrites,  guions previs per  a  fer  exposicions,  petits  treballs  monogràfics  amb

inserció de citacions i referències bibliogràfiques, murals, etc.

6. Actitud  positiva  envers  l'obtenció  d'informació  mitjançant  diverses  fonts,

qualsevol que siga la llengua vehicular, evitant així l'ús exclusiu de la llengua

dominant com a llengua d'aprenentatge.
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7. Actitud crítica davant de les fonts d'informació i també davant dels continguts

que  aquestes  sancionen  com  a  manifestacions  de  la  relació  entre  saber,

ideologia, valors i interessos socials.

Bloc 5: La llengua com a objecte de coneixement

1. Marques lingüístiques que fan referència al context material de la comunicació

(participants, context espacial i temporal) i les seues condicions d'ús.

2. Marques  lingüístiques  d'adequació  del  discurs  al  context  social  (papers  dels

participants i les seues relacions, finalitats, etc. ). El registre.

3. Mecanismes que intervenen en la cooperació conversacional.

4. Procediments  de  cohesió  del  text:  gramaticals  (pronominalitzacions,

determinació,  connectors,  etc.)  i  lèxics  (sinonímia,  hiperonímia,  hiponímia,

antonímia, nominalitzacions, etc. ).

5. L'oració: categories gramaticals, funcions sintàctiques i papers semàntics.

6. Procediments  per  a  la  formació  de  paraules.  Lexemes  i  morfemes.  Prefixos,

sufixos i composició.

7. La norma ortogràfica i els criteris de pronunciació culta.

8. Anàlisi  crítica  de  les  convencions  d'ús  en  la  mesura  que  poden  comportar

discriminació lingüística respecte de les llengües i els parlants.

Bloc 6: La llengua i els parlants

1. Reconeixement  del  valor  del  llenguatge  com a  transmissor  de  discriminació

(social, sexual, racial, etc. ).

2. Coneixement  de  les  manifestacions  del  sistema  gènere-sexe  en  l'activitat

comunicativa i anàlisi crítica dels comportaments verbals discriminatoris en els

diversos àmbits d'ús.

3. Coneixement  i  valoració  positiva  de  la  realitat  plurilingüe  de  la  societat

espanyola.

4. Coneixement de la realitat plurilingüe de la nostra comunitat i, també, dels seus

antecedents històrics.

5. Promoció d'actituds positives i actives pel que fa a la normalització del valencià

en tots els àmbits d'ús.
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6. Reconeixement del valor funcional de les varietats d'una llengua en relació amb

els diferents contextos d'ús i valoració positiva d'aquesta diversitat al si de la

llengua.

7. Valoració de la varietat estàndard com l'adequada per a determinats àmbits d'ús i

com a mitjà de mantenir la unitat d'una llengua.

4.1.2. Metodologia

1. Distribució del treball en activitats de grup o classe, de petit grup i individuals,

segons  estiguen  orientades  envers  l'aprenentatge  cooperatiu  o  cap  a

l'aprenentatge autònom i l'autoavaluació corresponent.

2. Disposició  de  l'espai  de  la  classe  de  manera  que  permeta  els  intercanvis

d'informació i el treball col·lectiu i, alhora, puga afavorir el treball individual.

3. Relació  professor/a-alumne/a  basada  en  una  autoritat  per  consentiment  que

permeta discutir, arribar a acords, negociar per a compartir significats, elaborar i

fixar regles, situar i clarificar objectius, definir les tasques a realitzar, etc.

4. Organització de l'alumnat en grups heterogenis per tal d'afavorir l'ajuda mútua

en l'aprenentatge, garantir l'intercanvi de punts de vista i propiciar l'èxit de tots

els components del grup i l'autoregulació del propi grup. Aquest fet generarà una

interdependència positiva i un nivell òptim d'implicació personal de cada alumne

o alumna en la consecució dels objectius proposats, tot evitant bloquejos en la

comunicació o en la participació de cada un dels components.

5. Foment dels intercanvis comunicatius de l'alumnat entre si i amb el professor o

la professora (treball en equip, posada en comú, etc.).

6. Incitació a interrelacionar coneixements, arribar al fons de les qüestions, traure

conclusions, explicitar el procés de treball, argumentar les opinions i aplicar els

coneixements i procediments adquirits a situacions noves.

7. Invitació  a  relacionar  els  aprenentatges  adquirits  en  l'àmbit  escolar  amb  les

informacions, fets i situacions externes a l'escola.

8. Formulació de qüestions que desperten els interessos dels alumnes i les alumnes

i els òbriguen el camí perquè ells mateixos es plantegen nous interrogants que

els facen progressar en l'aprenentatge interactiu.

9. Estímul  de  les  aportacions  diferents  i  dels  debats  per  interpretar,  valorar,

resoldre un problema, emprendre un treball o comentar-lo.
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10. Suport al treball dels alumnes i les alumnes sense suplantar la seua iniciativa, les

seues decisions ni el seu procés de construcció de coneixements.

11. Reformulació de les consignes de treball sempre que siga necessari per a la seua

comprensió,  l'explicitació  dels  objectius,  els  aclariments  o  explicacions

complementàries, les demostracions, exemples i aplicacions de coneixements.

12. Valoració de les aportacions de cada alumne o alumna, el comentari positiu al

voltant dels seus progressos i la invitació perquè continue en aquesta línia.

13. Exigència d'activitat acordada amb les possibilitats de cada alumne o alumna i

en compromís amb el grup, per tal d'aconseguir un treball ben fet.

14. Estímul cap a la reflexió sobre el propi procés d'aprenentatge en interacció amb

els altres.

15. Utilització  adequada  dels  materials  i  recursos  didàctics  per  a  avançar  en

l'aprenentatge significatiu.

4.1.3. Criteris d’avaluació

1. Captar  les idees essencials  i  intencions  de textos  orals  de diferent  tipus i  de

diferent nivell de formalització, reproduint-ne el contingut en textos escrits.

2. Elaborar el resum d'una exposició o debat oral sobre un tema específic i conegut,

reflectint-ne els principals arguments i punts de vista dels participants.

3. Sintetitzar  oralment  el  sentit  global  de  textos  escrits,  de  diferents  tipus  i  de

distint  nivell  de  formalització,  identificant-ne  les  intencions,  diferenciant  les

idees principals i secundàries i, alhora, reconeixent les possibles incoherències o

ambigüitats de contingut i aportant una opinió personal.

4. Integrar informacions procedents de diferents textos sobre un mateix tema amb

l'objecte  d'elaborar  un  text  de  síntesi  amb  el  qual  es  reflecteixen  tant  les

principals informacions i punts de vista que s'han trobat com el punt de vista

propi.

5. Exposar  oralment  el  desenvolupament  d'un  tema de forma  ordenada  i  fluïda

ajustant-se a un pla o guió previ, seguint un ordre lògic en la presentació de les

informacions  i  arguments,  adequant  el  llenguatge  emprat  al  contingut  i  a  la

situació de comunicació i mantenint l'atenció del receptor.
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6. Produir  textos  escrits  de  diferent  tipus  (narratius,  descriptius,  expositius  i

argumentatius), adequant-los a la situació de comunicació, utilitzant l'estructura

organitzativa de cadascun i respectant els criteris de correcció.

7. Planificar i dur a terme, individualment o en equip, la consulta de diferents fonts

d'informació  mitjançant  el  maneig  d'índexs,  fitxes  i  altres  sistemes  de

classificació de fonts, en el marc de treballs senzills d'investigació.

8. Identificar el gènere al qual pertany un text literari llegit totalment, reconèixer

els elements estructurals bàsics i els grans tipus de procediments retòrics que s'hi

han emprat i emetre una opinió  personal sobre els seus aspectes més i menys

apreciats.

9. Utilitzar  les  pròpies  idees  i  experiències  per  a  la  producció  de  textos

d'intencionalitat  literària,  emprant  conscientment  estructures  de  gènere  i

procediments retòrics i recorrent a models de la tradició literària.

10. Establir relacions entre obres, autors i moviments que constitueixen un referent

clau en la història de la literatura, especialment en la literatura produïda en les

llengües presents en l’entorn cultural de l'alumne, i els elements més destacats

del context cultural, social i històric en que apareixen.

11. Utilitzar  la  reflexió  sobre  els  mecanismes  de  la  llengua  i  els  seus  elements

formals  (marques  d'adequació,  estructures  textuals,  procediments  de  cohesió,

estructura  de  l'oració,  formació  de  paraules)  per  una  millor  comprensió  dels

textos aliens i per a la revisió i millora de les produccions pròpies.

12. Identificar,  localitzar  i  descriure els  fenòmens  de contacte  entre  les  diferents

llengües  d'Espanya  i  les seues varietats  dialectals,  assenyalant  algunes de les

principals manifestacions literàries en aqueixes llengües.

13. Identificar les característiques lingüístiques pròpies dels diversos usos socials de

la  llengua  per  mitjà  de  l'observació  directa  i  comparació  de  produccions

diferents.

14. Identificar en textos orals i escrits de diferents tipus les imatges i les expressions

que denoten alguna forma de discriminació (sexual, social, relacionada amb el

grup  ètnic,  etc.),  explorar  alternatives  que  n'eviten  l'ús  i  utilitzar-les  en  les

produccions pròpies.

15. Elaborar missatges en els quals s'integren el llenguatge verbal i els llenguatges

no  verbals  (icònic,  gestual  i  musical),  tenint  en  compte  la  situació  de

comunicació i comparant els procediments expressius d'aquests llenguatges.
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16. Identificar els principals recursos utilitzats pels mitjans de comunicació per a

l'elaboració i difusió d'informacions i d'opinions.

17. Utilitzar el llenguatge com a mitjà de resolució de conflictes interpersonals i de

garantir una comunicació fluïda, evitant-ne els usos discriminatoris.

4.2.  Àrees no lingüístiques

Activitats de l’assignatura en què és important la llengua:

 Lectura de textos relacionats amb la matèria.

 Explicacions del professorat.

 Intervencions  orals  de  l’alumnat  en  relació  amb  les  explicacions  que  el

professorat ha donat prèviament.

 Elaboració de treballs escrits per part de l’alumnat.

 Exposicions orals en classe a partir de treballs escrits i elaborats anteriorment.

 Consultes  de  bibliografia,  diccionaris,  programes  informàtics,  etc.  per  a  la

realització de treballs escrits, exposicions, etc.

 Debats orals a classe sobre un tema concret.

 Consultes individuals al professorat.

 Comunicacions orals i escrites sobre eixides, excursions, treballs de camp, etc.

Des  de  les  àrees  no  lingüístiques  es  poden  reforçar  diversos  continguts

lingüístics, com ara :

 La comprensió de textos escrits i orals.

 L’expressió oral.

 L’escriptura de textos.

 El  treball  amb  diferents  tipus  de  text:  textos  expositius,  argumentatius,

instructius, etc. d’acord amb la matèria de què es tracte.

 El treball amb un lèxic específic relacionat amb l’assignatura

 L’actitud positiva envers l’ús sistemàtic de la llengua, tant en el nivell oral com

en l’escrit.
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 Estratègies, recursos i tècniques de treball: resums, esquemes, fitxes tècniques,

quadres sinòptics, mapes conceptuals, gràfics, distinció de les idees principals i

de les secundàries, índexs, subratllats

 Correcció de textos escrits, etc.

A més de les activitats ja esmentades relacionades amb l’assignatura, proposem

l’ús  d’un codi  de  correcció  de  textos  escrits,  comú  amb les  àrees  lingüístiques.  És

important  trobar  el  moment  –a  classe  o  a  casa-   en  què  l’alumnat,  a  partir  de  les

indicacions que se li hauran proposat, corregisca els seus treballs.

En les activitats d’expressió oral s’hauria de procurar no corregir l’alumnat ni

recórrer a la traducció al castellà per a la comprensió del lèxic més específic. Sempre

serà millor  que la  professora o el  professor  els  oriente  cap a  la  consulta  o l’ús del

diccionari.

La  major  part  dels  continguts  esmentats  poden  afavorir  l’autoaprentatge  de

l’alumnat, especialment aquells que fan referència a la lectura i comprensió de textos, a

les consultes bibliogràfiques i a la correcció de textos escrits.

Es  poden aprofitar  algunes  activitats  per  a  treballar-les  en  col·laboració  amb

l’àrea de valencià -a banda de la ja esmentada de la correcció de textos, mitjançant l’ús

d’un  codi  comú-  com  ara  la  redacció  de  textos  escrits,  elaborats  en  les  àrees  no

lingüístiques,  especialment  de  tipus  expositiu,  argumentatiu  i  instructiu,  en  què

l’alumnat realitze consultes en les classes de valencià, o bé que des d’aquesta matèria es

prenguen com a models de les diferents tipologies, textos d’aquelles àrees. Igualment es

poden aprofitar  textos  de les  diferents  àrees  no lingüístiques  per  a  treballar,  des  de

l’assignatura de valencià,  les diverses tècniques  d’estudi  i  de treball  com esquemes,

subratllats, resums, etc.
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5. ATENCIÓ A ALUMNES AMB NECESSITATS ESPECIALS

Des  del  disseny  particular  del  programa  d’educació  bilingüe,  s’entén  per

alumnes amb necessitats especials aquells o aquelles que provenen de fora dels sistemes

educatius  de l’àrea  valencianoparlant  i  que,  per tant,  presentaran dificultats  a l’hora

d’adquirir  i  aprendre  un  idioma nou (en  cas  que  procedisquen  d’altres  territoris  de

l’estat  espanyol  o d’altres països castellanoparlants)  o dos idiomes nous (en cas que

vinguen  d’altres  països  no  castellanoparlants).  També  són  alumnes  amb  necessitats

especials aquells o aquelles que tinguen problemes de lectoescriptura tant en valencià

com en castellà.

Les mesures que es prendran en aquests casos són:

1) Atenció individualitzada del professor a l’aula.

2) Atenció individualitzada del professor en petits  grups. Per a aquests casos és

necessari que el centre preveja unes hores per als departaments de valencià i

castellà  destinades  a  donar  suport  als  alumnes  amb  necessitats  i  carències.

Aquesta tasca pot ser reforçada, sobretot en casos de necessitat, pel professorat

de pedagogia terapèutica.

3) Adaptacions curriculars.

4) Materials  per  a  l’autoaprenentatge  i  llibres  de  lectura  adreçats  en  especial  a

aquest tipus d’alumnat.

5) Actuacions didàctiques interdisciplinars: projectes educatius comuns entre dues

o més àrees, activitats escolars i extraescolars, etc.
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6. NECESSITATS DEL PROGRAMA

L’aplicació d’aquest disseny particular del programa d’educació bilingüe donarà

peu a unes necessitats específiques que la comissió lingüística ha de tenir presents en el

pla d’actuació anual. Aquestes necessitats són bàsicament:

 Informació  i  promoció  dels  cursos  del  pla  de  formació  lingüisticotènica  en

valencià perquè s’hi puguen inscriure els professors i les professores i atendre

les seues necessitats o consultes.

 Impartir els cursos d’actualització lingüística (CAL) que el nivell del professorat

i la disponibilitat horària permeta.

 Fomentar l’autoaprenentatge del valencià.

 Formació  metodològica  del  professorat  (cursos  i  seminaris  sobre  didàctica

integrada  de  llengües  i  ús  vehicular  de  la  llengua  i  d’altres  de  caire

interdisciplinar).

 Elaboració i adquisició de materials didàctics d’aprenentatge de la llengua, de

vocabularis específics i experimentació d’activitats, etc.

 Elaboració de materials didàctics en anglés, vocabulari específic, etc.

Alaquàs 30  de Juny 2012
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