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 LLAÜT
 n 4 Bolletí Informatiu de l'Escola d'Estiu 

dijous 7 de juliol de 2011



.

 

TOTS ELS LLAÜTS BOLLETINS INFORMATIUS DE 
L'ESCOLA D'ESTIU AL WEB:

http://usuaris.tinet.cat/mrpte/llaut.htm

CURS TIC  AMPOSTA CURS TIC AMPOSTA

REC9010416    Conferència: Poesia en acció a l’escola
Dimarts 5/7/2011 a les 20h
ESC Consol Ferré - C. Valentins 20-26  (Amposta) 

conferència a YouTube

http://youtu.be/sV4tWZ1NhZU

http://www.youtube.com/user/recaptemrpte

REC9020416    Conferència: Escola rural. Nova realitat
Dimecres 6/7/2011 a les 20h
ESC El Temple - C. Adrià d’Utrech, s/n (Tortosa)
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Reportatge fotogràfic EE’11 – 2ª PART: AMPOSTA

CONFERÈNCIES, ESPAI DE TROBADA...

http://usuaris.tinet.cat/mrpte/llaut.htm
http://www.youtube.com/user/recaptemrpte
http://youtu.be/sV4tWZ1NhZU


Amb el patrocini de la

recull de premsa

–Educació-

dijous 7 de juliol de 2011

avui. 07.07.11

La immersió afavoreix que s'aprenguin més llengües
El model lingüístic de l'escola catalana, basat en la immersió, ajuda en l'aprenentatge d'altres llengües –
incloent-hi el castellà– i afavoreix la cohesió social. Això s'extreu dels resultats dels estudis elaborats des  
dels anys 90, que ahir diversos experts van recopilar en un acte organitzat per la Càtedra de Multilingüisme 
Linguamón, de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

“Sempre ens podem trobar missatges a la societat que no es corresponen amb els resultats de la recerca”,  
afirmava el  director  de la càtedra,  Miquel  Strubell,  que amb la  convocatòria  pretenia desmentir  mites i  
reforçar realitats al voltant de la immersió lingüística en català a l'escola.

“La  resposta  és  que  no”,  van  assegurar  diversos  experts  a  preguntes  com  ara  si  els  alumnes 
castellanoparlants acaben l'escolarització amb dèficits en els coneixements per culpa d'estudiar en català.

El fet que el català sigui la llengua vehicular no només no perjudica el castellà sinó que l'afavoreix, atesos 
els resultats de diferents estudis en què el rendiment dels alumnes és millor en aquesta llengua. Altres 
estudis també indiquen que els nivells alts de català i castellà faciliten que s'aprengui una tercera llengua,  
com  ara  l'anglès.  A  més,  la  immersió  a  l'escola  és  l'únic  vehicle  perquè  l'alumnat  de  famílies  no 
catalanoparlants conegui la llengua.
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EDITORIAL PAM 2009

EDITORIAL
Està obert el formulari de valoració final de l'Escola d'Estiu, el trobareu a:
http://mrpterresebre.blogspot.com/2011/07/valoracio-escola-destiu-2011.html
Recordeu que l'àmbit virtual està a l'abast de tothom que participa a una escola d'estiu, visiteu el 
fòrum: http://acte.xtec.cat/forum_general/
Demà darrer dia de la 31a Escola d'Estiu de les Terres de l'Ebre en sessió matinal i visita a 
l'Espai de Joc Waldorf L'Espígol per la tarda a Ulldecona.

Hi col·laboren
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