
EL COL·LEGI SANT ERMENGOL REP LA CERTIFICACIÓ
D'ESCOLA MULTILINGÜE

 

 ·      És el primer centre educatiu del país que
aconsegueix aquesta distinció

 
·      La Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC) és
l'encarregada d'atorgar aquest reconeixement després
de qualificar les iniciatives multilingües a cada escola

 

El Col·legi Sant Ermengol ha rebut la certificació d’escola multilingüe (CEM). Un
reconeixement que atorga la Fundació Escola Cristina de Catalunya (FECC) i
que reconeix la tasca dels centres educatius que contribueixen a sistematitzar,
motivar, promoure, comunicar, valorar, visibilitzar i qualificar iniciatives
multilingües.

Amb aquesta distinció, el Sant Ermengol es converteix en el primer centre
educatiu del país a rebre-la.

Fa uns mesos, l'equip directiu del col·legi, juntament amb el seu equip d'escola
multilingüe, va iniciar els tràmits i va elaborar una memòria per aconseguir
aquesta certificació. Aquest document recull diferents dades, evidències i
pràctiques educatives al voltant de les llengües. Algunes de les evidències
avaluades han estat l'oferta a l'alumnat a accedir als exàmens oficials de
certificació de castellà, francès i anglès, afavorir l’augment del nivell d'anglès del
professorat o les iniciatives dels docents de les diferents llengües que
s'imparteixen al centre: català, castellà, francès, anglès i alemany.
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Després de la seva valoració, la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC)
comunicava aquesta setmana a la direcció del col·legi l'obtenció del
reconeixement.

Maria Josep Pascual, directora del centre, reconeix que aquesta acreditació s'ha
pogut aconseguir “amb la feina i la constància de tothom. És un valor afegit a la
nostra escola i enriqueix tot el procés d'ensenyament-aprenentatge del nostre
alumnat”.

Totes les escoles adscrites a la FECC, com és el cas del Sant Ermengol, poden
optar a aquesta distinció que s’atorga als centres educatius que demostrin
l’aplicació d’iniciatives multilingües diverses en el marc d’un projecte lingüístic
estructurat i coherent, de manera que produeixi als seus destinataris els
resultats positius esperats.

Dimecres 26 d'abril, un equip tècnic de la FECC es desplaçarà des de Barcelona
per lliurar l'acreditació al col·legi Sant Ermengol. Com a novetat, aquella
setmana s'organitzarà una jornada temàtica anomenada “English day” en què
s'organitzaran diferents tallers i activitats lúdiques relacionades amb la llengua
anglesa a totes les etapes educatives. A la seva primera edició, la ciutat
convidada serà Londres.

 


