Ensenyament

UAP15
Des de fa ja sis anys, entre els mesos de gener i febrer,
coincidint amb el Dia de la Pau, el Teatre Municipal de
Girona acull la cantata UAP!, protagonitzada per alumnes
d’instituts, majoritàriament de les comarques gironines, i
organitzada per una trentena de professors de música dels
instituts participants.
Aquest espectacle es defineix com una cantata de caire
solidari, interpretada pels alumnes dels centres de secundària, en què per mitjà del cant es persegueix un objectiu
ben ambiciós i lloable: la cançó com un instrument per a
fomentar la pau i les accions socials, ja que els beneficis
de les funcions de la cantata (els alumnes fan un donatiu
simbòlic d’un euro), són destinats a projectes solidaris de
l’ONG Intermón Oxfam i de Càritas.

Sabíeu que hi ha una antiga llegenda japonesa,
Senbazuru, que diu que a qualsevol persona que faci mil
grues de paper li serà concedit un desig? Les mil grues
d’origami (papiroflèxia en japonès) es van convertir en un
símbol de la pau a causa de la història de Sadako Sasaki
(1943-1955), una nena japonesa que desitjà curar-se de la
seva malaltia produïda per la radiació de la bomba atòmica
que va caure damunt d’Hiroshima. Després del consell de
la seva amiga Chizuko, i mentre era a l’hospital, decidí
que faria mil grues de paper. Va pensar que el seu desig
no seria només per a curar-se, sinó també perquè tot el
món pogués viure en pau, sense guerres. Sadako no va
poder superar la malaltia i tampoc no va acabar de fer totes
les grues (va haver de parar quan en portava 644), però
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En aquesta sisena edició, més de 1.000 alumnes de secundària s’uniran per cantar en diferents sessions (el dijous 5 i el divendres 6 de febrer, en horari escolar), sota
la direcció de Mercè Rigau, Món Bover i Emma Bover, al
prestigiós teatre gironí. En total hi assistiran més de 2.500
alumnes. També ens agradaria destacar que cada any, l’últim dia, hi ha una sessió oberta al públic en general, en
horari de tarda, on els alumnes poden participar de manera voluntària i així les famílies també poden gaudir de
l’espectacle. A més, aquest any, per la gran demanda d’entrades, el divendres 6 hi haurà dues sessions de tarda: una
a les 6 i l’altra a les 8.
Convé remarcar també que l’IE Francesc Cambó és
l’únic centre de la nostra comarca que participa en aquest
projecte, amb alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO, amb la implicació de l’equip directiu i dels docents de música.
En aquesta ocasió, la cantata es basa en una història mil·
lenària que us explicarem breument.

Chizuko i molts altres amics van arribar a fer les mil, que
d’aquesta manera es convertiren en un símbol de la pau a
tot el món.
Tradicionalment, regalar grues de paper s’ha associat
amb el fet de desitjar salut, benestar, felicitat i prosperitat.
Se’n regalen, entre altres moments, quan neix una criatura, quan una parella es casa, quan algú està malalt… o
bé es poden regalar a algú que estimes o que és important
per a tu.
Per totes aquestes raons, esperem que aquest nou projecte sigui engrescador per a tota la comunitat educativa de
les nostres contrades.
Ah, us hi esperem!
INSITUT-ESCOLA FRANCESC CAMBÓ
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«Do you speak English?»
Aprendre anglès des de ben petit
parlar en anglès i s’esforcen moltíssim a intentar reproduir
frases breus, paraules i expressions en la llengua estrangera.
Quan els alumnes passen a l’etapa de primària, és bàsic
que els professors tinguin un temari clar i siguin plenament conscients de tot allò que els alumnes ja han après,
de quins seran els objectius de l’any en curs i què aprendran en un futur. De la mateixa manera que els alumnes
aprenen, també desaprenen. Per aquest motiu és tan important la tasca d’aprendre nous temaris com la de repassar tot allò que s’ha après en el passat. L’aprenentatge es
basa, doncs, en la revisió en primer lloc i en la introducció
de nous continguts per una altra banda. I, per últim, cal
recordar sempre que els alumnes de primària encara són
nens i que han d’aprendre mitjançant el joc, amb projectes, editant vídeos amb grups, fent presentacions als pares
en anglès i, sobretot, buscant situacions reals on s’adonin
que, gràcies a l’anglès, es poden comunicar amb gent d’arreu del món. Internet i les noves tecnologies són fonts de
recursos il∙limitats i ben presents en la vida dels nostres
fills des de ben petits.
Crec moltíssim en els nens i sé que, si aprenen una llengua estrangera des de ben petits, els resultats són espectaculars. Cal inculcar-los l’anglès com un repte llarg però
emocionant, reforçant-los la idea que aquesta assignatura
serà sempre una tasca divertida i intrigant. I amb molta
energia i il∙lusió, uns elements bàsics per a aprendre. Que
no ens falti mai ni a als professionals ni als alumnes.
Enjoy your day and speak English!
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L’anglès s’ha convertit en un dels principals objectius educatius de la nostra societat. Actualment és l’idioma de comunicació mundial i és gairebé imprescindible a l’hora de
trobar un bon lloc de treball. Tanmateix, continua essent
l’eterna assignatura pendent de la majoria dels catalans,
molts dels quals fins i tot amb estudis universitaris.
Aprendre anglès no és fàcil i implica temps, perseverança i molta paciència. Hem d’ésser conscients que cal trobar un bon mètode d’ensenyament per a garantir que els
estudiants d’avui dia creixin amb un bon nivell d’anglès i
puguin defensarse en el món laboral i personal en el futur.
De vegades em sorprèn negativament veure que l’anglès
encara s’ensenya des d’un punt de vista gramatical, obviant que cal reforçar totes les destreses d’una llengua per a
poder-la parlar, entendre, llegir i escriure.
Cada vegada és més freqüent l’ensenyament de l’anglès des de les etapes primerenques de la vida. És molt
positiu adquirir la llengua anglesa com si es tractés d’un
joc, seguint els mateixos passos que faríem per a aprendre la nostra llengua materna. Aprendre l’anglès des de
ben petit, sobretot en les etapes d’infantil de dos a cinc
anys, és un joc constant, i cal reforçar la part auditiva i
de parla de la llengua. Els infants juguen, ballen, canten i
gaudeixen mentre aprenen anglès sense adonarse que són
enmig d’una classe: utilitzar rutines, activitats molt curtes,
imatges, vídeos, jocs i, sobretot, tenir un bon professor
que cregui en l’enorme capacitat d’aprenentatge dels nens
i nenes. Com tot en aquesta societat, la il∙lusió i les ganes
dels professionals de les aules són bàsiques: si hi creus, ells
aprenen fins a uns límits inimaginables. Els alumnes més
petits ja entenen que durant les sessions de les classes cal
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