


































Algunes conclusions
• Hem de tenir clara quina és la societat per a la qual hem 

de treballar des de l’ensenyament : Quins alumnes volem 
per a viure en aquesta societat, per a que s’integren en la 
mateixa.

• Hem de tenir en compte que els documents i projectes que 
elaborem són importants, però després tenen escassa 
implantació perquè no som nosaltres qui establim els 
criteris de qualitat. 

• S’està trencant la relació Ensenyament en Valencià = 
Qualitat.

• Malgrat la normativa favorable i la pressió, la Conselleria 
no vol obrir noves línies, cal més pressió i organitzar les 
famílies.

• A més, no està tot en obrir noves línies, cal dotar-les de 
qualitat, la immersió cal fer-la bé, i s’està deixant d’aplicar 
correctament. Cal incidir en la formació, no pot ser que 
l’ensenyament en valencià passe a ser el mateix que el 
PIP  però  en valencià. 

• No partim de 0, cal fer un esforç per aglutinar als mestres 
més compromesos que tenim als centres, i guanyar-ne de 
nous, hem de fer el front tan ample com puguem. 

• Després de 25 anys nosaltres tenim una línia d’acció amb 
un discurs estable, continuem dient el mateix, i ells són 
els que van canviant generant desgavell

Les grans claus de la nostra actuació envers 
l’ensenyament plurilingüe: 
– Claredat d’objectius
– L’experiència acumulada
– Edat d’incorporació
– Ordre d’incorporació de les llengües
– Temps d’exposició
– Metodologia
– Mesures compensatòries
– Formació del professorat
– Recursos
– L’Avaluació
– Les famílies
– Comunicació

Cal un programa curricular en valencià a les escoletes
Cal potenciar el tractament integrat de les llengües i 

continguts
Cal potenciar les jornades a les escoles universitàries de 

magisteri : cal mestres compromesos. 
Cal estar presents en el nou màster que substitueix el 

CAP. 
Cal anticipar-nos a les estratègies de la Conselleria, 

anticipar-nos com ho vam fer amb el Pla per 
l’Escola Plurilingüe
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