El curs que ve, les vostres filles i fills
inicien una nova etapa educativa.
Les aules d'educació infantil són un
abans i un després en el seu procés
maduratiu. La nova etapa combina
experiències d'aprenentatge
amb una gran dosi de socialització. Caldrà adaptar-se
a nous espais, a un nou
professorat, a grups escolars.
Davant de tantes novetats, les
mares i pares heu d'omplir-vos
d'il·lusió i contagiar-la a les
xiquetes i xiquets de casa.
Prepareu-vos també per a
ser part activa en els àmbits
de participació de la vostra
comunitat educativa.
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“Com els anirà? S'adaptaran bé?” Pensareu.
Sabeu que les vostres filles i fills no s'incorporen
amb la motxilla buida, perquè des de casa i l'escoleta
els heu aportat coneixements i experiències. Això els
ha creat un bagatge que serà el llindar dels nous
aprenentatges, un dels quals són les competències
lingüístiques per a desenvolupar la seua intel·ligència
i una visió més tolerant i diversa del món.

No ho diem sols nosaltres, sinó que així ho
acrediten les unitats per a l’educació multilingüe
de les universitats públiques valencianes
Amb un mapa escolar que facilita la proximitat
al centre educatiu, amb unes comunitats
educatives que animen les AMPA a participar i
amb professionals que aposten per la innovació
que han dissenyat un programa lingüístic de
centre que es conjuga amb clau d'èxit acadèmic.
L'educació plurilingüe és el camí del futur
per a les noves generacions, en un món ple
de reptes que reclamen respostes educatives
adequades, en què les competències
lingüístiques són instruments que interpretaran
les noves realitats que viuran. Per això,
l’aprenentatge i l'ús vehicular del valencià,
del castellà i de l'anglés resulta tan necessari.
Un bon percentatge d'hores lectives en valencià
garanteixen l'ús vehicular i l’aprenentatge
del castellà i de la llengua estrangera presents
a l'ensenyament plurilingüe i aconsegueix uns
millors resultats. Quasi 40 anys dels programes
d'ensenyament en valencià ho avalen.

A tot el món, les investigacions científiques
coincideixen que la diversitat lingüística promou
en l'ensenyament uns valors democràtics –que
després revertiran en la convivència ciutadana–
i obri la porta a les oportunitats laborals del
futur. I demostren que l’aprenentatge de més
llengües facilita un millor accés a la societat
de la informació i el coneixement.
A més, les comunitats educatives han de
reequilibrar els efectes de les desigualtats
socials, crear models inclusius, també en
el camp lingüístic, integrar valors democràtics per recrear a les aules un món
millor, aplicar programes d'intel·ligència
emocional i d'habilitats socials. També amb
l’escola rural com a exemple d’una escola
arrelada i dinàmica, el nostre model d'educació
plurilingüe és un gran puzle en què encaixen
totes aquestes peces.

Des d'Escola Valenciana volem animar-vos a triar aquells
centres educatius amb programes lingüístics que fan del
valencià la llengua vehicular d'aprenentatge, i que conjuguen
el castellà, la llengua cooficial, amb la incorporació de l'anglés
i/o d'altres llengües estrangeres, adaptades a un
plurilingüisme equilibrat en què el projecte lingüístic
de centre és el camí de l'excel·lència.

Si al teu centre no s’està garantint
la continuïtat de Primària a Secundària
o no es compleix el PLC, ompli aquest formulari
i tramitarem la queixa

Tens dubtes?
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