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Uns 15.000 estudiants de For-
mació Professional de Catalun-
ya rebran als seus centres clas-
ses d'anglès tutelades per les
Escoles Oficials d'Idiomes, amb
l'objectiu de millorar el seu co-
neixement d'aquesta llengua.
Aquesta iniciativa es realitza en
el marc d'un pla de la Generali-
tat que compta amb el suport
econòmic del Ministeri d'Edu-
cació.

El pla, dirigit a joves d'entre
18 i 30 anys, preveu que els es-
tudiants de sis branques de la
Formació Professional puguin
rebre classes d'anglès als cen-
tres on habitualment estudien i,
a canvi, es faran amb un certifi-
cat oficial que acreditarà el seu
nivell.

Fins a 15.000 estudiants de ci-
cles formatius de Comerç, Ad-
ministració, Hostaleria i Turis-
me, Informàtica, Manteniment
aeromecànic, Arts plàstiques i
Disseny, estudis artístics supe-
riors de Disseny i de Conserva-
ció i Restauració de béns cultu-
rals es beneficiaran d'aquest re-
forç d'anglès en els pròxims tres
anys.

La iniciativa s’ha estrenat
aquest curs i va entrar en fun-
cionament entre els passats me-
sos de desembre i gener, de ma-
nera que uns 900 estudiants ja

estan realitzant aquests cursos
impartits per 56 professors, 30
dels quals són propis dels cen-
tres de secundària i 26 són do-
cents de les Escoles Oficials d’I-
diomes.

Els grups-aules que s’han or-
ganitzat són més reduïts que els
de les Escoles Oficials i, de mo-
ment, tots es corresponen al ni-
vell bàsic –493 del nivell 1 i 407
del 2– i tenen 130 hores de for-
mació.

El conseller d'Educació, Er-
nest Maragall, va presentar ahir
aquesta iniciativa que es porta a
terme en col·laboració amb el
Ministeri d'Educació, una ad-
ministració que ha destinat 7 mi-
lions d'euros per a aquest ob-
jectiu que farà efectius en tres
anys.

El conseller va explicar el
projecte durant la seva visita a
una escola barcelonina que des-
envolupa el Pla d'Impuls de l'An-

glès del Departament d'Educa-
ció, al qual aquest curs s'han ad-
herit 486 centres escolars –378
dels quals són d'educació In-
fantil i Primària, i 108 de Secun-
dària.

La Conselleria d’Educació
preveu que fins a 700 centres se
sumin a aquest pla d’aprenenta-
ge de la llengua anglesa, segons
va avançar el director general
d'Innovació Educativa, Joan Ba-
dia.

Uns 15.000 alumnes de FP fan cursos d’anglès
de les Escoles Oficials d’Idiomes al seu institut
La iniciativa s’emmarca en un pla del Departament d’Educació que disposa del suport econòmic del Ministeri

DdeG, Girona

Els Serveis territorials d'E-
ducació a Girona i l'associació
Amics de la Unesco de Giro-
na organitzen «Els dijous de
les llengües», una activitat
que comença aquesta setma-
na i que s’emmarca en l’Any
internacional de les llengües.
La proposta també es relacio-
na amb l’exposició «La Mar de
llengües. Parlar a la Medite-
rrània» de Linguamón-Casa
de les Llengües, que es pot
veure a la Casa de Cultura de
Girona fins al proper 16 de
març.

Dijous vinent, 21 de febrer,
es commemorarà el Dia in-
ternacional de la llengua ma-
terna amb una acció de diver-
sitat lingüística anomenada
«Parlem, escoltem i apre-
nem», que es realitzarà a la
sala d'exposicions de la Casa
de Cultura de 6 a 7 de la tar-
da.

Per a la setmana vinent, el
dijous 28 de febrer, s’ha pro-
gramat la conferència «Els
Balcans i la Mediterrània, una
mirada al present», que anirà
a càrrec de Dina Minic i Bo-
ban Minic, exdirector de Rà-
dio Sarajevo. Aquesta activitat
es farà a l’Aula Magna de la
Casa de Cultura, a les 8 del
vespre.

Ja al març, el dijous dia 6,
es pronunciarà la conferència
«2008, any internacional de
les llengües» a càrrec de la di-
rectora de Linguapax-Unes-
cocat, Mònica Sabata, al Cen-
tre cultural de Caixa de Giro-
na - Fontana d'Or, a dos quarts
de 8 del vespre.

I finalment, el dijous 13 de
març, s’oferirà la conferència
«L'occità, una llengua del se-
gle XXI» a càrrec del director
de la Casa de la Generalitat a
Perpinyà, Jordi Fernández-
Cuadrench. Aquesta xerrada
també es farà a la Fontana
d'Or, a dos quarts de 8 del ves-
pre.

Educació i Amics
de la Unesco
programen el
cicle «Els dijous
de les llengües»

L’impuls que les administracions ac-
tuals volen donar a l’aprenentatge
de la llengua anglesa també va que-
dar clar per part del president del go-
vern estatal, José Luis Rodríguez
Zapatero, qui va anunciar que en els
propers quatre anys el 15 per cent
de les activitats que es facin durant
l’horari escolar s’impartiran en an-
glès. Per aquest motiu, i d’acord
amb unes declaracions fetes ahir, el
socialista va explicar que s’impulsa-
rà un pla de cursos i beques per per-
feccionar l’ús d’aquesta llengua en-
tre els docents.

El president del Govern i candi-
dat del PSOE a la reelecció, José
Luis Rodríguez Zapatero, va pro-
metre ahir que en la pròxima legis-
latura s'impulsarà «un gran salt» en
l'aprenentatge de l'anglès perquè en

una dècada tots els joves puguin uti-
litzar-lo com a llengua de comuni-
cació i treball. Durant una trobada
amb col·lectius educatius a l'Audito-
ri Tomás y Valiente de Fuenlabrada,
a Madrid, Zapatero va garantir que
en deu anys tots els alumnes que
acabin l'ensenyança obligatòria usa-
ran «de manera ordinària» l 'anglès. 

Pel que fa als plans formatius per
a docents, Rodríguez Zapatero va
explicar que permetran que el pro-
fessorat d'educació infantil, primària
o secundària accedeixi a cursos
d'anglès; o també que 20.000 pro-
fessors realitzin un perfeccionament
intensiu amb cursos a l'estranger,
preferentment al Regne Unit o als
Estats Units, de manera que estiguin
en disposició d'impartir les seves as-
signatures en anglès.

A més, va afegir que –en cas que
continuï al govern– està previst con-
tractar «a temps parcial» a 12.000
professors i 8.000 auxiliars natius
per realitzar diverses activitats en
anglès als centres educatius.

Zapatero va garantir que cada
any 200.000 joves tindran accés a
una beca per estudiar anglès fora de
l'Estat, ampliant així el programa ja
existent; en aquest sentit, va asse-
gurar que aquest estiu més de
51.000 joves d'entre 18 i 30 anys po-
dran beneficiar-se d'ajudes per a
cursos.

Finalment, el cap de l'Executiu va
fixar com prioritaris l'ensenyament
de les matemàtiques, la llengua i
l'anglès, i va reclamar un esforç sig-
nificatiu pel que fa a la comprensió
lectora.

Anglès per al 15% de les activitats en horari escolar
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L'IES Josep Brugulat de Banyo-
les va acollir dissabte una jor-
nada de treball del projecte edu-
catiu Edu21, que promou el
Centre d’Estudis Jordi Pujol, so-
bre l’organització dels centres
educatius. Segons van remarcar
els responsables de la iniciativa,
l’objectiu de la trobada era es-
coltar la veu dels professionals
de l'ensenyament i de la resta
d'agents educatius sobre la pos-
sibilitat que els centres siguin
institucions eficaces, intel·li-
gents per la seva capacitat per
aprendre i amb projectes i di-
reccions que les liderin.

Aquesta va ser la cinquena
jornada organitzada pel projec-

te Edu21, que es va convocar
amb el lema «Els centres edu-
catius com a organitzacions que
aprenen». La finalitat era que els
participants –mestres, profes-
sors, pedagogs i altre membres
de la comunitat educativa– po-
guessin ampliar la seva visió de
l'escola com a organització, ava-
luar la situació actual de l'orga-
nització dels centres i realitzar
propostes de millora. 

Durant el matí es van posar
sobre la taula temes com el va-
lor estratègic de les persones i
la professionalitat efectiva, la sa-
tisfacció i la motivació profes-
sional, la dinàmica organitzati-
va i els models de direcció. La
jornada, que va presentar el co-

ordinador d'Edu21 Enric Roca,
va començar amb les xerrades
dels pedagogs Jordi Garriga i
Albert Lacruz. Va seguir amb la
celebració d’un plenari per ana-
litzar la situació actual i esbrinar
com crear les condicions per mi-
llorar la qualitat professional

dels equips docents. I, final-
ment, es va fer una sessió de tre-
balls en grup per elaborar pro-
postes de millora en qüestions
com la titularitat dels centres, la
direcció, el model professional
d’aquesta direcció i el funciona-
ment dels equips docents.

L’IES Brugulat acull una jornada
sobre l’organització dels centres
La Fundació Jordi Pujol ha programat l’activitat a Banyoles

LA JORNADA. El plenari que es va celebrar dissabte a l’IES Josep Brugulat.

JOAN COMALAT

� L'Oficina de Serveis a la Jo-
ventut del Consell de l'Alt Em-
pordà, amb els Punts d'Infor-
mació Juvenil de la Jonquera,
Castelló, Roses, Llançà i l'Es-
cala, van començar el dia 8
amb l'Escola de formadors en
el lleure l'Empordà un curs de
directors d'activitats infantils.


