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CEIP JACINT VERDAGUER   

PROGRAMA  D’ IMMERSIÓ  LINGÜÍSTICA 
ESTADA A JÉRICA (CASTELLÓ) 

 
L’aprenentatge de llengües estrangeres és fonamental pels nois i noies en edat 
escolar. Si aquest és significatiu els alumnes estaran molt més motivats i gaudiran 
aprenent. 
Les mestres de llengües estrangeres del CEIP Jacint Verdaguer de Tàrrega van 
elaborar la programació d’uns temes de ciències naturals dirigida als alumnes de sisè 
nivell, gràcies a la qual 25 nens i nenes del centre han pogut participar en un programa 
d’immersió lingüística organitzat pel “Ministerio de Educación y Ciéncia” que s’ha 
desenvolupat al centre de natura de Tarihuela a Jérica (Castellón) durant la primera 
setmana d’octubre, convivint amb un altre grup de nois i noies de la seva edat 
procedents de Madrid. 
Cal remarcar que la programació i les activitats eren les adients per aconseguir els 
objectius previstos. Les competències comunicatives s’han desenvolupat plenament 
en tot moment, en tots els llocs i situacions. S’ha relacionat l’aprenentatge de l’anglès 
amb l’àrea de ciències naturals la qual cosa ha fet possible un aprenentatge 
significatiu. S’ha potenciat un desig seriós de conviure i comunicar-se en anglès i 
també en castellà amb tots els membres de la comunitat. S’ha combinat un 
enfocament metodològic immers a l’entorn on s’estava utilitzant elements reals: 
animals de la granja i salvatges; els ecosistemes del riu i del bosc; la ubicació d’un 
poble cohabitant amb les seves arrels històriques, etc. 
És important remarcar l’alt grau de participació i implicació dels alumnes en totes les 
activitats. Eren tantes les ganes d’entendre i fer-se entendre que se les empescaven 
totes, des de la mirada, el gest, el mim, el dibuix, els sons, la música a la consulta als 
companys o mestres, l’ús del diccionari, etc... 
Finalment, qui realment ha de parlar són els propis nens, és per això que em permeto 
incloure algunes de les seves opinions: 
...”he aprés a parlar anglès i a respectar els altres”... 
...”hem sento afortunat per haver-hi anat”... 
...”com que parlava anglès amb els monitors i les professores, sense adonar-me’n 
també parlava en anglès als companys”... 
...”al marxar mirava els monitors per recordar la seva mirada i el seu somriure. Això 
m’entristia i plorava amb ells”... 
...”estàvem contents i ens respectàvem. He aprés a ser un bon amic i a ajudar a qui ho 
necessiti”... 
...”ara parlo millor anglès i també castellà”... 
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