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R. RÍOS
❘ LLEIDA ❘ Aprendre a parlar i es-
criure en anglès s’ha convertit
en gairebé una prioritat per al
col·legi Sagrada Família de Llei-
da. Fins al punt que ha engegat
un innovador programa d’apre-
nentatge per reforçar aquest idi-
oma entre els seus alumnes, fins
i tot des dels 3 anys. “Sempre
hi hem treballat, però amb la
crisi hem vist que saber llengües
s’ha convertit en una cosa im-
prescindible per als alumnes i
hem apostat per això”, explica
Ana Castillo, coordinadora d’an-
glès d’aquest centre i impulso-
ra del projecte, que es va inici-
ar el curs passat. Inclou, entre
altres coses, un professor natiu
de conversa i també la possibi-
litat que els alumnes puguin ob-
tindre al centre certificats inter-
nacionals (Starters, Movers,
Flyers, KET i PET) a través d’un
acord amb la Universitat de
Cambridge, que ha reconegut
aquesta escola lleidatana com a
Cambridge ESOL Exam Prepa-
ration Centre. Un altre dels ves-
sants importants del programa
d’idiomes consisteix a reforçar
les activitats que fins ara es fe-
ien en anglès o ampliar-ne a
aquest idioma d’altres que es fe-
ien en català o castellà.“Fem re-
presentacions en anglès, con-
cursos literaris, tenim un pro-
grama de correspondència amb
alumnes canadencs... L’objectiu
final és que puguin integrar ca-
da vegada més l’anglès com a
llengua vehicular en les seues
comunicacions acadèmiques i
personals”, explica Castillo.

La psicomotricitat centra
l’aprenentatge dels escolars de
parvulari en aquest nou progra-
ma.A partir de primària s’inclo-
uen també jocs de tot tipus, a
més d’un bloc al qual poden ac-
cedir tots els alumnes i que con-
té exercicis de reforç per millo-
rar el coneixement d’aquest idi-
oma.

Anglès per a molt principiants
El col·legi Sagrada Família engega un programa per reforçar aquest idioma des
dels tres anys || Amb un professor de conversa i més activitats

EDUCACIÓ LLENGÜES

Alumnes de P3 del col·legi Sagrada Família canten una cançó en anglès amb la qual aprenen a saludar.

LLEONARD DELSHAMS

El projecte també inclou jocs en anglès com un ‘Pasapalabra’.
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El Centre Geriàtric
del Pirineu donarà
menjar a persones
sense recursos

SOLIDARITAT

❘LA POBLA DE SEGUR ❘ El Centre Ge-
riàtric del Pirineu de la Pobla
de Segur se sumarà aquest
mes al programa Compartint
taula, a través del qual oferi-
rà un àpat gratuït diari a cinc
persones amb pocs recursos
que no viuen a la residència.
El centre va firmar al febrer
un acord de col·laboració amb
el consell comarcal del Pallars
Jussà per impulsar aquest pro-
jecte.Ara s’estan seleccionant
les persones que finalment hi
participaran.Aquest és l’únic
centre del Pirineu que forma
part de la campanya, en què
també estan incloses cinc re-
sidències i centres de dia de
gent gran de les comarques
del pla de Lleida.

Local per a tallers de
memòria a Alcarràs

ACTIVITATS

❘ ALCARRÀS ❘ L’ajuntament d’Al-
carràs està adequant un local
comercial a la localitat per
ubicar-hi els tallers per a per-
sones ambAlzheimer que es
va iniciar a l’octubre. L’ac-
tual espai s’ha quedat petit,
atès que ja són 14 les perso-
nes inscrites.

La seguretat viària,
al teatre a Lleida

EDUCACIÓ VIÀRIA

❘ LLEIDA ❘ ElTeatre de l’Escorxa-
dor acollirà aquest dissabte,
a les 18.00 hores, STOP. Una
nova aventura dels Supera-
gents de la Ketty, una obra
dirigida a pares i fills que pre-
tén fomentar la seguretat vi-
ària. És una iniciativa del
RACC i de la Paeria.

LESCLAUS

Senyalització enanglès
❚ Un dels signes més visibles del
projecte és que la senyalització
de les zones de l’escola també es-
tà en anglès.

Bloc ambexercicis de reforç
❚ Els alumnes de primària i se-
cundària compten amb un bloc
que conté exercicis de reforç en
anglès.


