Organitza:

Patrocina:

+ info: escolavalenciana.org/matriculacio

Si vols qualitat, marca’t un punt
Col·laboren:

Les universitats públiques valencianes recomanen la matriculació en valencià:

a l’hora de
matricular el teu
fill o la teua filla
a l’escola
Si vols qualitat, matricula en la nostra escola

Escola Valenciana, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, les cinc universitats públiques valencianes i les
Unitats per a l’Educació Multilingüe universitàries us recomanen
que matriculeu els vostres fills i filles en PPEV.
La millor escola possible és l’escola pública i en
valencià. T’ho recomanen els màxims experts en
educació de les cinc universitats públiques valencianes i de les Unitats per a l’Educació Multilingüe.
L’escola pública i en valencià és garantia de qualitat
educativa per als teus fills i les teues filles. És l’escola
on treballa el professorat més preparat i il·lusionat. L’escola dels pares i les mares participatius. L’escola que garanteix els millors resultats acadèmics i el millor domini de les tres llengües: el valencià, el castellà i l’anglés.

Com realitzar el procés de matriculació del teu fill o de la teua filla
Aquest és el programa òptim d’ensenyament, tant
Per a matricular el vostre fill o la vostra filla de
tres anys per al pròxim curs heu de demanar el full per a l’alumnat valencianoparlant com per a l’alumde matriculació al centre escolar. També el podeu nat no valencianoparlant.
descarregar de la nostra pàgina web: http://www.esEn acabar la primària, els alumnes dominen equicolavalenciana.org/matricula
libradament el valencià i el castellà i trauen de miHi ha dos programes d’ensenyament en infantil de llor nota en anglés en un 13%*.
3 anys, el Programa Plurilingüe d’Ensenyament en
Aquest programa s’aplica seguint metodologies
Valencià (PPEV), conegut com a línia en valencià, i pedagògiques d’ensenyament de llengües, que han
el Programa Plurilingüe d’Ensenyament en Castellà tingut excel·lents resultats a països com Finlàndia
(PPEC), conegut com a línia en castellà.
i Canadà.
Al formulari de matriculació teniu dues opcions,
L’alumnat matriculat en PPEV té una millor capaPEV/PIL/PPEV i PIP/PPEC.
citat i predisposició per aprendre una tercera llengua com l’anglés, un 11% més que el alumnes que
estudien en castellà*.

Quines són les característiques de
cada programa d’ensenyament?
PROGRAMA PLURILINGÜE D’ENSENYAMENT
EN VALENCIÀ - PPEV

L’alumnat matriculat en PPEV té un rendiment
acadèmic més alt i està millor preparat per anar a la
universitat.

L’alumnat matriculat en PPEV té més oportunitats
És el programa que substitueix el Programa d’Ense- i més eixides professionals per la preparació que rep
nyament en Valencià (PEV) i el Programa d’Immersió i pel coneixement de llengües.
Lingüística (PIL) en la matrícula d’infantil de 3 anys.
La llengua bàsica de treball és el valencià. El castellà
i l’anglés van incorporant-se progressivament en diferents assignatures lingüístiques i no lingüístiques.

*

Dades extretes de l’Applied Linguistics to the Teaching of the
English Language Group (LAELA).

Pregunteu a l’escola si dóna un
punt per marcar en primera opció la
casella PEV/PIL/PPEV, i sumar així
el màxim de punts en el barem.
PROGRAMA PLURILINGÜE D’ENSENYAMENT
EN CASTELLÀ – PPEC
La llengua bàsica de treball és el castellà. El valencià i l’anglés van incorporant-se progressivament.
És el programa que substitueix el Programa d’Incorporació Progressiva (PIP) en la matrícula d’infantil de 3 anys.
Aquest programa no garanteix, com sí que ho fa
el PPEV, la competència lingüística en valencià i en
castellà per part de l’alumnat. No es fomenta el bilingüisme en les dues llengües oficials i això provoca que sorgisquen més dificultats d’aprenentatge
d’una tercera llengua com l’anglés.

Recomanacions per a la matriculació:
En els centres on hi ha doble línia educativa
(valencià i castellà), recomanem que marqueu
amb una X la casella PEV/PIL/PPEV com a
programa preferent. En cas que la vostra prioritat siga el centre per damunt de la vostra preferència lingüística, marqueu amb un 1 com a
programa preferent PEV/PIL/PPEV i amb un 2
el programa PIP/PPEC.
En els centres on hi ha línia única en valencià
marqueu amb una X la casella PEV/PIL/PPEV.
Pregunteu al centre si dóna un punt per marcar en primera opció la casella PEV/PIL/PPEV,
i sumar així el màxim de punts en el barem.
Presenteu sols una sol·licitud d’admissió. En
la sol·licitud de matricula recomanem no indicar més de tres centres educatius.
Més informació:
http://escolavalenciana.org/matriculacio
matricula@escolavalenciana.org
Telèfon: 96 347 27 83

