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1.- Introducció

     El dia  5 d'octubre vaig viatjar cap a Budapest per participar en aquest programa 
“Jobshadowing” organitzat per APABAL. Per problemes de vols, no vaig arribar a la ciutat fins dia 
6 a les 20:00h i, per tant, el dilluns no vaig poder assistir a les classes del centre que tenia assignat. 
Així, doncs, la meva aventura començà el dimarts dia 7 a les vuit del dematí. 

2.- Organització del centre.

     El nom del centre és Karinthy Frigyes. És un centre bilingüe d'Educació Primària. Té uns cinc-
cents alumnes. El seu horari és de 8:00 h a 15:00h, encara que no tots els nivells acaben a la mateixa 
hora. La meva “host” era tutora de 7è nivell i ells sí que acaben a les tres cada dia. 

       Detall de l'entrada del centre.

      L'Educació Primària a Hongria està organitzada de la següent manera: Des del primer curs (6-7 
anys) fins al 4t (9-10 anys) és anomenat “Lower Primary” i des del 5è curs (10-11 anys) fins al 8è 
curs (13-14 anys) és anomenat “Upper Primary”. 

1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th

                         Lower Primary                                                           Upper Primary 

Tots els alumnes tenen un tutor i altres mestres especialistes, que són: PE, Music, Art, English. El 
capellà o capellans de la zona es fan càrrec de la religió, per tant, no hi mestres de religió a Hongria.
  



   Les sessions estan distribuïdes de la següent manera:

     Els alumnes dinen entre la cinquena i la sisena sessió els de “Basic Primary” (de 1r a 4t) i entre 
la sisena i la setena hora els de “Upper Primary” (de 5è a 8è). Després, l'escola està oberta fins les 
16:00 amb activitats d'esbarjo (pati) per als alumnes els pares dels quals així ho demanen. Cada 
sessió té una durada de 45 minuts i després tenen 15 minuts d'esbarjo. Durant aquest temps no 
poden sortir al pati, però sí que poden quedar a la classe o anar als passadissos, on hi ha unes zones 
comuns, amb sofàs i banquets que conviden a seure. Allà els alumnes xerren, es troben amb amics 
d'altres classes i berenen. El temps que poden sortir al pati, ja havent berenat, és durant el canvi de 
la cinquena a la sisena hora, que dura 20 minuts, els alumnes més grans, i a les 13:50, és a dir, en 
acabar les classes, els alumnes més petits.

3.- L'edifici.

     L'edifici consta de dues plantes. Atesa la fosca i les inclemències del temps durant el llarg 
hivern, el centre disposa de gran finestrals a fi de deixar passar el màxim de llum natural possible. 
La distribució interna fa que l'espai sigui mot acollidor, ja que totes les sales es distribueixen al 
voltant d'un hall o entrada enorme, que també serveix de saló d'actes i fins i tot de gimnàs supletori 
quan el pavelló esportiu està ocupat. El pis superior també té la mateixa distribució circular, al 
voltant del hall, fet que fa que no hi hagi racons foscs, sinó que l'espai és molt obert i on és molt 
fàcil que tothom es trobi ja que els amples passadissos que sempre acaben al voltant del hall donen 
una gran sensació d'amplitud. 

                                               Detall dels passadissos amb zones de trobada per als alumnes.     



     Les classes són de mida estàndard, però tenen sala de plàstica (molt grossa), sala de música. laboratori, 
menjador, sala de professors, despatx de direcció, secretaria, bar...però el que més em va  cridar l'atenció fou 
la gran quantitat d'aules d'anglès que tenen. No són molt grosses, ja que totes les classes són desdoblades, 
però ambientades amb rètols i missatges en anglès.

 Algunes decoracions útils a diferents aules d'anglès.



Els patits també criden l'atenció perquè són molt diferent als nostres. La zona infantil (de 1r a 4t) té molts de 
jocs de pati i moqueta per exteriors. Els grans tenen una taula de ping-pong, pistes de bàsquet i futbol. Hi ha 
bancs per seure per tot arreu i arbres molt frondosos que donen la sensació d'estar en plena natura. Es té 
molta cura de l'exterior. No s'hi pot menjar.

En conclusió, es pot dir que l'escola és un reflex de la seva gent. Moltes zones comuns interiors per poder 
xerrar i menjar sense provocar massa renou i patis tranquils, com es veu a la imatge: nins llegint, altres 
caminant....Caràcters tranquils, compartint moments amb calma. Dins les aules, el temps de classe, també és 
així el seu comportament: són molt educats, demanen les coses amb educació i agraint sempre qualsevol 
detall que es tengui amb ells. Molt correctes amb el tracte, i obedients. Evidentment, sempre hi ha alumnes 
més nerviosos, però no és un tret dominant de la personalitat dels nins hongaresos.

     El centre està ubicat a Pest, al nord de la ciutat, al districte IV, anomenat Újpest. Aquest és el seu carrer:

 Com a amant de les llengües, em cridà l'atenció l'hongarès. Aquest rètol diu “sala de professors” en 
hongarès. La paraula “mestres” en hongarès , és “tanári”, la primera paraula que vaig aprendre.



4.- Sistema d'escola bilingüe a Hongria.

     El centre que vaig visitar és un centre bilingüe Hongarès-Anglès. No tots els centres hongaresos són així. 
Per voler ser un centre bilingüe l'equip directiu ha de presentar un projecte i l'estat l'ha d'aprovar, com va 
passar a aquest centre, que fou un dels primers centres bilingües d'Hongria. Fa ja més de vint anys que ho és, 
així és que ja es pot parlar d'uns resultats fiables.
     Al primer curs de primària s'introdueix l'anglès per primera vegada. Fan ja una sessió per dia, com a tots 
els nivells. A més a més de l'anglès, s'introdueixen tres àrees més en anglès: PE, Art i Music, les mateixes 
àrees continuaran al segon curs. Al tercer curs, les àrees canvien lleugerament, ja que Music es fa en 
hongarès i, en canvi, Science passa a ser en anglès. Al quart curs, s'elimina Art com a àrea en anglès i es 
mantenen PE i Science. Són menys àrees, però l'àrea de Science té molt de pes ja que s'imparteix una sessió 
diària en aquest curs.
     Arribam a Upper Primary on s'introdueix una àrea nova i que només s'imparteix en els centres bilingües, 
es tracta de English Civilization. Tot i que aquesta àrea només té una sessió setmanal, s'imparteix durant tota 
la segona etapa de Primary, és a dir, fins al vuitè curs. Al sisè, setè i vuitè nivell  PE és en Hongarès, però en 
canvi s'introdueix Biology en anglès, i a partir de setè, Geography. Així doncs, el darrera curs de Primary té 
quatre àrees en anglès amb bastant de pes curricular: English, Civilization, Science i Geography.
     La distribució d'àrees en anglès queda de la següent manera:

Subject/year
 

1.
(6-7 year-
old pupils)

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

English        
Music         
PE         
Art         
Science         
Civilization        
Biology        
Geography        



           Una de les característiques d'un centre bilingüe a Hongria és que totes les sessions on intervé la 
llengua anglesa es desdoblen: la meitat de la classe queda amb la professora d'anglès i l'altra meitat va a una 
altra aula amb un o una professora nativa (generalment són nord- americanes o canadenques). La setmana de 
davant es canvien els alumnes de tal manera que tots tenen l'oportunitat de tenir ambdós professors, 
l'hongarès i l'americà. A l'àrea de Llengua Anglesa, el professor natiu imparteix la part de speaking, listening 
i writing, mentre que el professor hongarès imparteix la grammar i vocabulary.
     El fet de tenir només la meitat d'una classe, és a dir, de treballar en grups reduïts de 12-13 alumnes, a totes 
les sessions, fa que tots els alumnes puguin participar de manera activa, amb la qual cosa la dinàmica de la 
classe és molt participativa i hi ha molt de feed-back professor-alumne. A cada sessió, tots poden llegir en 
veu alta, parlar, contestar preguntes, tenir un seguiment individualitzat i, a més, gràcies a la constant 
exposició de l'alumnat a classes el professor de les quals és natiu , fa que des del principi adquireixin un bo 
nivell de pronúncia i fluïdesa. Els resultats als cursos més alts són evidents. 
Per altra banda, donat que l'hongarès és una llengua poc estudiada fora d'Hongria, els nord-americans i 
canadencs que vénen no saben la llengua i aquest fet provoca encara més la necessitat per part dels alumnes 
d'utilitzar l'anglès per comunicar-se amb ells.
     Els alumnes del centre pertanyen a famílies de classe social mitja, però amb estudis la majoria 
universitaris, i els pares valoren molt positivament l'ensenyament de l'anglès. Aquest és el motiu pel qual els 
apunten a aquest centre i no necessàriament els alumnes són del mateix districte del centre.

5.- Diari de classe.

    Des de la primera classe que vaig assistir, vaig estar observant el seu desenvolupament, prenent notes de 
tot quan considerava interessant, i intentant participar en la classe en la mesura de les possibilitats, ja que 
alguns professors em feien seure un poc allunyada dels alumnes. Tal vegada no estiguin acostumats a sentir-
se observats. Jo vaig intentar ajudar els alumnes que considerava tenien alguna dificultat, i sempre que m'ho 
permetien, seure devora algun per poder mirar el seu llibre i seguir així de més aprop les activitats. La meva 
Host teacher, Enikó, va ser molt amable i em va planificar les classes de tal manera que tengués l'oportunitat 
de visitar altres sessions i altres cursos. A continuació presento un resum de totes elles:

a.- English     al primer curs.  

     Vaig assistir a una classe d'anglès al primer curs. Classe, com totes, desdoblada. El professor d'aquell grup 
era un natiu. Durant la sessió es reforçava un vocabulari que ja havien vist abans, eren “Fruit” (pear, apple, 
banana, plum...). El professor va fer una classe bastant convencional, amb revisió, repetició, jocs i activitat al 
llibre. Els nins de primer ja comencen donant la mateixa importància a la part oral que a l'escrita i ja des del 
principi, se'ls ensenya a llegir i escriure en anglès, aspecte que a Mallorca retardam una mica, ja que el 
primer cicle de Primària és bàsicament oral.

        Classe de primer grau                                Llibre de text de primer.



b) Science     al tercer curs.  

     Aquesta va ser una de les classes que més me va agradar. La mestra era hongaresa i tenia molts de 
recursos per implicar els nins i nines al tema exposat. Estaven donant “Cycle of life” i era molt curiós veure 
com la mestra utilitzava estratègies d'aprenentatge d'anglès per la classe de ciència: jocs de vocabulari, 
repetició d'estructures, mímica, teatre... l'objectiu era aprendre la cadena tròfica, d'una manera molt 
participativa. El darrer pas de la classe era escriure en el llibre d'activitats el que s'havia après.

c) English   a quart.  

     La classe era amb una altra professora hongaresa. La classe fou bastant convencional. Es treballà “can” 
amb una cançó. Tot i que la cançó requeria participació activa, els alumnes es porten molt bé i no se 
desbaraten gaire. Les mestres no són tan dinàmiques com ho som a Mallorca.

                                              Classe de quart curs.

d) English     a quart curs (professora nativa)  

     La sessió d'anglès amb la professora nativa fou bastant convencional. Però el que més em sorprèn és que 
el fet de ser sempre tan pocs fa que puguin fer activitats realment complexes, atesa la seva edat. Per exemple, 
en aquesta classe, els alumnes per parelles, varen jugar a “treasure hunt” amb un mapa de Budapest. 
L'objectiu era treballar les instruccions: Turn right, go straight on, etc. Després, havien d'explicar en veu alta 
el seu recorregut. La quantitat de llenguatge oral que utilitzaven aquests alumnes va ser sorprenent, i que 
també totes les parelles pogueren explicar el seu recorregut. És l'avantatge dels grups reduïts.



                  Mapa de Budapest amb el que els alumnes feren el seu recorregut per jugar a “treasure hunt”

     e) PE   a Cinquè  

     Realment no fou aquesta una classe profitosa. La classe va tenir lloc al hall perquè el gimnàs estava 
ocupat per un altre grup. La mestra me va fer seure a un banc,bastant allunyada d'ella i dels alumnes. Ells 
feren uns exercicis aeròbics, combinats amb abdominals. La mestra no els feia, sinó que demanava un 
voluntari que els fes davant la resta. Una classe molt tradicional, però els alumnes, com sempre, sense 
desbaratar-se. Li vaig demanar si feien esports i me va dir que el dia que els tocava el gimnàs en feien. La 
llengua anglesa hi era present, però a nivell molt bàsic d'instruccions, perquè des del moment que hi havia el 
voluntari fent l'exercici, la resta només havia de copiar el que aquest feia.

   f) Civilization   a Setè.  

     Aquesta àrea em va agradar molt. Els alumnes coneixen els països de parla anglesa: la seva cultura, 
geografia, història... La setmana que jo vaig estar al centre estaven aprenent sobre Austràlia. Els alumnes 
tenen un llibret sobre Austràlia on poden trobar informació. Cada parell d'alumnes preparava una exposició 
oral sobre una ciutat australiana (Melbourne, Perth, Sydney...). Em va sorprendre la quantitat de vocabulari 
utilitzat, la pronúncia d'aquest alumnes i la fluïdesa. També em va explicar n'Enikó que el darrer tema de 
l'any tracta sobre Hongria, ja que també aprenen sobre el seu país en anglès per si algun dia ho han d'explicar 
a algun angloparlant. Aquests fet demostra la importància que donen al fet que els alumnes es puguin 
comunicar en anglès. Un país com Hongria, amb ganes d'obrir-se a Europa i a la resta del món occidental, i 
amb una llengua tan desconeguda per la resta de ciutadans del món, necessita l'anglès per obrir fronteres. 
Aquesta és la raó que més expliquen els responsables d'una escola bilingüe i també fou el discurs de 
membres de l'associació de professors d'anglès que vaig conèixer a la conferència del cap de setmana. Tant 
de bo fos aquest també el discurs dels nostres responsables en educació.



La meva host teacher, a una classe de “English civilization”

g) English   a Setè i Vuitè  

      La majoria de classes a les que vaig assistir foren les d'Anglès a Setè ja que n'Enikó és la tutora. Els 
alumnes ja són grans, de fet són un any més grans que els nostres de sisè, però la seva competència en 
llengua anglesa és molt més gran. Aquests alumnes parlen, s'expressen, amb fluïdesa, amb vocabulari i 
sobretot amb una pronúncia pràcticament perfecta. Es noten tots els anys de desdoblaments i d'exposició a 
classes amb mestres natius. La dinàmica de les classes és molt tradicional. Els alumnes, asseguts en files 
orientades a la pissarra, escolten les explicacions de la mestra i després fan els exercicis, que corregeixen tots 
junts. No vaig veure ni jocs, ni cançons...totes aquelles estratègies que utilitzam per fer-los parlar, allà no 
s'utilitzen, ja es parla directament. La següent foto , a la pàgina següent, mostra una lectura que treballaren a 
classe. El vocabulari, estructures i fins i tot tema és bastant complex:



 Hem de tenir en compte que jo som mestra de Primària, i els meus alumnes més grans són més joves que 
aquests. Per nosaltres és impensable fer una lectura amb aquestes característiques.



   La fotografia que es mostra a continuació també és un exercici de comprensió escrita molt difícil per 
alumnes de la mateixa edat a les illes:



h) English   a segon curs.  

     Aquesta classe me cridà l'atenció perquè hi hagué molta part escrita. Als nostres centres no s'escriu ni es 
llegeix tant al 2n nivell. Els alumnes estaven estudiant l'estructura “I'm scared of”. Després de practicar-la a 
nivell oral, es posaren a ordenar paraules per escrit per formar frases:

    Després els alumnes llegiren les frases i les copiaren al quadren. Estam parlant de 2n nivell. És el seu 
segon any d'anglès. Tenen vuit anys.

i) Presentació de la meva escola.  

     El dijous va ser el meu torn per fer la meva presentació a la classe de 7è. Havia preparat una presentació 
en Power Point sobre Mallorca, Esporles i el meu centre. Els nins escoltaren amb molt d'interès i després 
feren preguntes. Vaig parlar un poc en castellà i en català i els cridà molt l'atenció. El darrer dia, ens férem 
una foto tots plegats, la única i després de demanar permís a les famílies. No és fàcil fotografiar els alumnes 
ni gravar-los, ja que s'ha de demanar permís als pares per cada fotografia que es pren i els professors són un 
poc contraris a deixar-los fotografiar. Per evitar problemes, vaig gravar sempre de darrere.



Aquí estic fent la meva presentació, explicant activitats que feim a les classes d'anglès del meu centre.

                                  

     El darrer dia, ens férem una foto tots plegats, els alumnes de 7è i jo.



Considero necessari fer una menció a l'apartat d'atenció a la diversitat. En aquest centre no hi ha mestres que 
facin suport, ni dintre ni fora de l'aula. Si un nin té problemes i és diagnosticat amb alguna dificultat 
d'aprenentatge pot assistir a unes classes extraordinàries fora de l'horari escolar, els horabaixes al propi 
centre, però no hi ha inclusió. Tot i així, passejant-me per les classes, vaig veure pocs nins perduts o amb 
dificultats. No sé si és que ja vénen nins intel·lectualment ben dotats en aquests centre, però així com al meu 
centre d'Esporles hi ha bastants nins amb alguna dificultat, en aquest centre de Budapest no ho vaig detectar. 
Tampoc tracten els nins amb dislèxia. Sembla com si aquest problema no els preocupàs gaire.

     Respecte al personal del centre, he de dir que tots foren molt amables i acollidors. A les fotos es pot veure 
la directora del centre i a l'altra foto, Enikó, la meva host teacher.

   

                La directora del centre                                                      La meva “host teacher”,Enikó Siro

      



   6.-  Conference  

     El divendres i dissabte n'Enikó i jo atenguérem la conference, com diuen ells, organitzada per l'Associació 
de professors d'Hongria IATEFL. El divendres tot d'una després de les classes partírem cap a la Universitat 
de Budapest, i allà assistírem a diferents plenàries i workshops. Totes les sessions tenien un fil conductor o 
tema en comú, que era la celebració del 25è aniversari de la creació de l'associació. 

     Donat que no coneixia els ponents, em vaig deixar aconsellar per n'Enikó i vaig assisitir a:

Opening Plenary: The eternal triangle: past, present, future (Alan Maley). Enfocat al naixement de 
l'associació, amb projecció de fotos i vídeos, el present i el futur de l'educció.

Workshop: The world is changing: implication for teachers. (Susan Holden). Molt teòric.

Presidential session: Old sentences from old Grammar books (Idikó Polyák). Molt interessant i divertida. 
Ens mostraven llibres de text o de gramàtica dels anys 70 i 80, on els exemples de frases masclistes o racistes 
eren normals. Molta gent d'allà recordava i fins i tot tenia algun d'aquests llibres. Exemple de frase per 
explicar “while”: While Mr Smith was watching TV, Mrs Smith cleaned the floor .

Workshop: 20 years worth of presenting at IAFTEL Hungary in 40 short minutes. (Mark Andrews). 
Presentà, amb exposició de fotografies comentades, el pas d'aquest ponent per l'associació durant els anys.

RECEPTION AND JUBILEE CELEBRATION. Fou un bon moment per parlar amb altres professors i 
amb les organitzadores de l'event: Anikó Almasi i altres. Durant el sopar hi hagué rifes de premis.

Dissabte:

Workshop:Our words and other's. (David A. Hill, Alan Maley, Andrew Wright). Històries, poemes i 
cançons.

Plenary: Transitioning from general English to business English. (Marjorie Rosenberg). Interessant, però 
poc aprofitable per una mestra de Primària.

Workshop: Ways to use Positive Psychology.  (Candy Fresacher). Molt bé, va ser com un taller de risoteràpia 
i autoestima.

Workshop: Use of Edmodo (Russell Stannard). Poc útil per mestres de Primària, més útil per professors 
d'universitat, que n'hi havia.

Plenary: Motivation: a glance to the past and a look into the future. (Jill Hadfield)

SILVER JUBILEE PARTY WITH SURPRISES. No vaig poder-hi assistir perquè era molt tard i perdia el 
darrer bus.

          Jubilee reception, el divendres                                              Esperant una Plenària, el dissabte.



7.- Altres activitats (oci i temps lliure)

     Els horabaixes la professora lituana que estava al meu hotel i jo solíem sortir juntes per 
Budapest, intentant assaborir la ciutat. El primer dia, la meva host teacher, Enikó, ens dugué a un 
parc de la ciutat “City park”, on hi havia uns banys termals que vaig visitar. Després ens convidà a 
sopar a ca seva, servint-nos el típic menjar, Goulash i la típica beguda, “palinka”.
     Un altre dia, la mestra lituana i jo ens apuntàrem a una visita guiada pel centre de la ciutat. El 
guia era un canadenc i la visita durà dues hores. Fou un dia terrible, amb pluja contínuament.
    També visitàrem un mercat, l'òpera i el barri jueu. Un altre dia em vaig veure amb la filla d'una 
amiga meva que estudia medicina a Budapest. Juntes anàrem a Buda, visitant Buda Castle, i després 
de creuar el Danubi, el Parlament. Anàrem a sopar a un restaurant típic hongarès. 
     Ja no vaig tenir temps de més, tot i que Budapest és una ciutat que té molt per descobrir. Caldrà 
tornar-hi.

El Parlament fotografiat des de Buda.

    Enikó i Granzina, mestra lituana, a Heroe's Square.                  Vista del Danubi i Buda Castle



8.- Repercussió dels coneixements adquirits en el meu futur professional.

     Un cop acabada la visita, i de volta a la rutina diària, cal fer una reflexió sobre com afectarà 
aquesta experiència al meu futur professional. La resposta és clara: una escola bilingüe funciona. 
L'objectiu que els alumnes siguin competents en llengua anglesa es compleix en acabar la Primària 
(14 anys). El primer i essencial aspecte a tenir en compte és inversió. Una escola bilingüe ha de 
tenir recursos, ja que el que fa aquesta escola especial quant al tractament de llengües és la gran 
quantitat de temps que els alumnes estan exposats a la llengua anglesa. Però aquest fet no basta, les 
hores de classe han de ser de qualitat; cada classe es desdobla, de tal manera que es necessiten el 
doble de professors, la meitat d'ells natius. El govern hongarès té un conveni amb els Estats 
Unitats i Canadà, i tots els mestres que arriben són voluntaris que volen estar un o dos anys a 
Hongria. Aquest fet és essencial per tal de propiciar una necessitat per part dels alumnes de 
comunicar-se en anglès, i alhora desenvolupin una bona pronunciació i fluïdesa. Ara bé, els mestres 
no podem aconseguir més finançament. Estaria molt bé que els polítics, que són els que aproven els 
pressuposts, llegissen aquests tipus d'informes i se n'adonessin del que realment funciona. No basta 
omplir-se la boca amb paraules com TIL o trilingüísme. Fa falta una correcta planificació i saber on 
han d'anar destinades les partides pressupostàries, si el que es pretén és formar alumnes competents 
en Llengua Anglesa. La meva aportació a aquesta causa serà procurar aprofitar qualsevol recurs 
humà que tengui a l'abast per tal d'augmentar l'exposició dels alumnes a la llengua anglesa. A 
Esporles hi viu gent de parla anglesa i ja hem començat a planificar com aquesta gent pot intervenir 
a l'aula. No són mestres, però són models de llengua.
     Un altre aspecte que convé tenir en compte és aconseguir reduir el número d'alumnes per 
aula. Entre les tres mestres d'anglès del meu centre ens hem organitzat per tal de tenir al manco una 
hora setmanal de suport i moltes d'aquestes hores seran de desdoblament, sobretot per treballar la 
part oral i expressió escrita, on l'ensenyament individualitzat és peça fonamental per l'èxit de 
d'aquesta destresa.
     També convé reflexionar sobre la inclusió d'aspectes socioculturals dels països de parla 
anglesa. A Hongria els centres bilingües com Karinthy tenen l'àrea de “English Civilization”. Aquí 
no existeix aquesta àrea, però podem incloure dins el currículum lectures, teatres, poemes, cançons, 
històries que ensenyin aquests aspectes culturals de països com Regne Unit, Irlanda, Austràlia, etc.
Aquestes activitats no només ensenyen aspectes d'altres països als nins, la qual cosa sempre és 
positiva perquè amplia el seu camp d'aprenentatge de cultura general, sinó que també és una font de 
motivació d'ús de la llengua anglesa: l'anglès dins el seu context natural. De fet, aquest mes de 
novembre estam explicant a 6è la figura de Guy Fawkes, i amb ell una etapa de la història de 
l'Anglaterra de l'Edat Mitjana: la pugna entre Catòlics i Protestants.

    Una altre dels aspectes que em va cridar l'atenció fou la introducció de l'anglès escrit des del 
primer moment, aspecte que aquí es retarda. Evidentment, també és una qüestió de metodologies, 
però sí que m'ha fet reflexionar sobre si tal vegada ens oblidam excessivament de la llengua escrita 
durant els primers anys. He començat a introduir més llengua escrita al segon nivell de primària, a 
mode d'experiència. A final de curs avaluarem el resultat. Si és positiu, s'incorporarà al nostre 
projecte curricular.

     I ja per acabar, a nivell del centre em va agradar la gran quantitat d'espais i zones comuns que 
hi ha al centre hongarès. Llocs de trobada que fan de l'escola un lloc més agradable. Ho vaig 
comentar a la resta de professors del centre i sembla que hi ha ganes de fer racons de passadissos i 
de patis més funcionals i atractius. Allà, tal i com he explicat a l'apartat dedicat a l'edifici, hi ha uns 
passadissos amples que no tan sols són zones de pas, també són punts de trobada degut a la 
quantitat de sofàs i banquets que hi ha. Els alumnes s'hi troben els canvis de classe. Convendria 
provar d'introduir-los aquí.



Diferents punts de trobada de Karinthy. Són els passadissos que alhora fan una funció social



9.-Canvis i millores previstes en la pràctica docent.

Aquest apartat és molt semblant a l'anterior. Ens quedam amb aquestes idees:

-constància i número d'hores d'exposició d'anglès. Aquí cal dir que amb la nova llei la llengua 
anglesa baixa una hora al tercer cicle, la qual cosa és totalment incongruent amb un pla de millora 
de l'aprenentatge de l'anglès.

-professorat suficient per poder fer suport o desdoblar les classes. Tenir convenis amb països de 
parla angles aper tal que puguin venir professors natius. No és el mateix que tenir auxiliars de 
conversa, que no són professors i per tant no es poden fer càrrec d'un grup ni desdoblar.
 
Aquests dos apartats no depenen de nosaltres, sinó de l'administració, que convendria n'estàs 
informat.
El que nosaltres, des dels nostres centres podem fer és:

-Aprofitar al màxim la gent angloparlant que viu al nostre entorn, per fer xerrades, teatres, etc. 
Per Halloween vengué una senyora americana a fer de bruixa pels petits.
 És tan senzill com relacionar-se amb la gent de l'entorn i cercar aquest tipus d'ajuda. Normalment 
ho fan encantats. També altres anys, i com sap APABAL, hem fet teatre de pares anglesos.

-Sol·licitar un projecte CLIL. Un projecte seriós que ens permeti canviar les àrees en anglès a 
cada cicle, com ho fan a Hongria. El Departament d'Anglès estaria disposat a dur endavant aquesta 
iniciativa, però el nostre claustre no està molt a favor.

-Introduir un bloc dins l'àrea de llengua anglesa semblant a “English Civilization”, on es fessen 
activitats destinades al coneixement de la cultura dels països de llengua anglesa, com a  element 
motivador i de coneixement de la realitat britànica, història i cultura, adient a cada edat.

                     Alguns dels professors d'anglès del centre. Dretes, dues mestres hongareses i asseguts, 
professors nadius (americans)



10.- Futures necessitats de formació

     Donat el fet que a Balears no existeix l'àrea de “English Civilization” i la meva valoració sobre 
aquesta matèria és altament positiva, seria una bona idea intentar introduir aspectes relacionats amb 
la cultura dels països de parla anglesa a l'àrea de Llengua Anglesa. Des de les institucions que 
vetllen per la qualitat de la docència de la llengua anglesa, com és APABAL, es podrien organitzar 
cursos per tal de dotar els professors d'anglès dels coneixements i de les eines per introduir aquests 
aspectes dins el currículum. Es podria enfocar des del punt de vista de conèixer aspectes culturals, 
històrics, costumistes, tradicionals, geogràfics, etc. d'aquests països i també estudiar les peculiaritats 
de l'anglès d'una zona o d'un país determinat. Tots aquests temes desperten curiositat en els alumnes 
i, per tant, motivació. Tenir ponents de diferents països de parla anglesa seria una bona proposta. A 
Mallorca no és difícil trobar gent de diferents parts del món. Es tractaria de contactar amb ells i 
proposar-los les xerrades.
     També considero important rebre una formació sobre CLIL per aquells centres que encara no en 
tenen. Com elaborar un projecte d'aquests tipus, possibilitat d'anar canviant les àrees impartides en 
anglès segons els cicle, tal i com fan a Budapest, serien propostes interessants de formació del 
professorat. Considero que la millor dinàmica per tractar aquest tema seria un seminari, convidant a 
docents que ja tenen CLIL perquè ens contin l'experiència, etc. 
     Per acabar, personalment crec que el fet de poder assistir a projectes d'intercanvi com aquest és 
una gran oportunitat d'aprendre d'altres centres molt diferents als nostres i el fet de viatjar i conèixer 
altres professors d'anglès, convivint immersos en la seva cultura, és una gran experiència que ens 
enriqueix professionalment, així com també és molt motivador pel professorat el fet de poder 
assistir a cursos de llengua anglesa  a altres països. Com més llocs coneguem, més contacte 
tenguem amb gent diferent, alumnes i cultures diferents, més motivats i entusiasmats per la nostra 
feina estarem i així ho podrem transmetre als nostres alumnes. L'entusiasme es contagia. Un 
professor ha de tenir experiències, vivències i coneixements d'altres cultures relacionades amb la 
seva àrea per poder-ho transmetre i contagiar l'entusiasme als seus alumnes. Des d'aquí el meu 
sincer agraïment a APABAL per fer-ho possible.

11.- Estratègies per difondre l'experiència, els coneixements i els materials.

     L'experiència és tan positiva que s'ha de donar a conèixer. D'aquesta memòria se'n pot treure 
molta informació que, ben canalitzada, pot esser de gran ajuda a altres professors. La idea de fer una 
taula rodona a la Convention d'APABAL de febrer és una manera, així com també ho és la creació 
de seminaris on els professors participants en intercanvis d'aquests tipus puguin explicar 
l'experiència i animar als membres del seminari a aplicar aspectes positius extrets d'aquest 
intercanvi a les seves aules. També convé fer-ho públic a la revista APABAL, plana web, facebook, 
etc. Tots sabem que d'avui en dia les notícies arriben a  tothom a través de les xarxes socials. Les 
notícies es difonen i es pot fer un sondeig per saber la gent interessada en aprofundir sobre el tema 
per tal de, si s'escau, organitzar trobades o seminaris.

12.- Propostes de millora

     Les propostes de millora han anat canviant a mesura que ha passat el temps i he pogut tenir 
diferents perspectives de l'experiència. En un principi, quan vaig arribar a Budapest, me vaig adonar 
que els nostres centres eren molt diferents, que tenien poc a veure. El centre de Budapest, un centre 
bilingüe; el meu, no ho és. Pensava que tal vegada ens hauríem d'haver emparellat amb centres més 
similars per tal de poder aportar idees partint d'una mateixa realitat. Per altra banda, ara ho veig 
d'una altra manera. Pens que el fet de fer aquesta memòria m'ha ajudat a fer una reflexió sobre tot el 
que he après i viscut, i per aquest motiu considero que ha estat realment positiu tenir una parella tan 
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diferent. Jo he après el funcionament d'un centre bilingüe i la meva partner, quan vengui, aprendrà 
una metodologia molt diferent a la que utilitzen a Budapest. Totes dues, dins les nostres diferències, 
podem aportar a l'altra. Així, donç, cada una de nosaltres pot anar canviant petits aspectes que 
consideri per tal d'introduir idees noves a la seva pràctica docent.
El que sí es pot millorar és aparellar els mestres participants per grups d'alumnes d'edats similars. 
Els meus alumnes més grans tenen 12 anys i els seus més petits en tenen 12; per tant, hi ha una 
franja important d'alumnes l'edat dels quals no coincideix amb els meus, i clar, moltes activitats no 
són possibles.

     El que sí ha estat molt interessant i val la pena conservar és el contacte amb una escola diferent. 
El xoc culturals és patent de del primer moment, però a mesura que t'immergeixes en ell te n'adones 
que necessites empatitzar amb ells. Intentar entendre les seves maneres. Per exemple, allà em va 
sorprendre el poc renou que fan els alumnes pels passadissos, menjador...pensava que estaven un 
poc reprimits, que no eren naturals, però quan vaig tornar em vaig adonar del renouer que fans els 
nostres alumnes, i des d'aquell moment estic intentant corregir aquest aspecte.

     Els horabaixes les nostres “companyes”, és a dir, les hosts, s'haurien pogut implicar un poc més 
en fer-nos de guia per la ciutat. Un dia anàrem a sopar a ca n'Enikó, però la resta de dies vaig anar 
amb la mestra lituana, sense ningú d'allà que ens organitzàs algunes visites. No va estar malament, 
perquè ens organitzàrem. També supòs que depèn del caràcter de cada mestra. Per la meva part, 
quan vengui n'Enikó, procuraré preparar una ruta turística de qualitat per Palma i pobles per tal que 
se'n dugui una bona impressió de l'illa. Penso que no només anam a conèixer una escola, anam a 
conèixer un altre país, amb la seva història, art, cultura, llengua pròpia i amb la seva gent. Crec que 
hauria estat millor que ens haguessen organitzat un poc els horabaixes. Tot i així, l'experiència ha 
estat meravellosa. Estic molt orgullosa d'haver format part d'aquesta aventura.

Aina Trias Roca
CP Gabriel Comas i Ribas.




