Bon dia Josep Maria:
(És un traducció automàtica, disculpa els errors)

Sóc Iñaki *Biain assessor de Normalització Lingüística del *Berritzegune (Centre de Professors) de *Irun (*Gipuzkoa).

T'escric en nom de l'adreça del centro *Txingudi *Ikastola d'aquesta localitat

M'han demanat que em posi en contacte amb tu per a sol·licitar-te que imparteixis una sessió de formació al claustre del seu centre. Volen treballar sobre els criteris per a decidir la manera d'agrupar a l'alumnat: agrupar segons la llengua materna, grups mixts (barrejant alumnat de L1 castellà i de L1 euskara), agrupaments flexibles (combinant moments/activitats en les quals s'agrupen en *funcion de la L1 amb uns altres en les quals interactuen alumnes d'ambdues L1).

Intento explicar-te els detalls de la demanda

*Caracteristicas del centre:
*Txingudi *ikastola és el centre més veterà (uns 40 anys) de *Irun en l'ensenyament en *euskera.
	És un centre gran: 5 línies, mes de mil alumnes i 68 professors/as en infantil i primària
És un centre públic des de 1993 (any en el qual es va aprovar la Llei de l'Escola Publica Basca que va permetre la integració en la xarxa pública de les *ikastolas que així ho van decidir)
Té professionals d'àmplia experiència i bona disposició. Molts d'ells tenen també una formació molt sòlida
La directora és en aquest moment Ana *Erasun i la responsable de normalització lingüística (i professora de reforç lingüístic per a l'alumnat nouvingut) és Rosa Maria *Arano. Elles coordinen el projecte de formació i són qui m'han demanat que em posi en contacte amb tu.

Ubicació de la demanda:
El centre vol redefinir algunes de les decisions del seu projecte lingüístic, una de les quals consideren més rellevants és la dels criteris d'agrupació de l'alumnat. Per a això estan immersos en un “projecte de formació en el centre”. El claustre treballarà la qüestió el llarg de diverses sessions durant aquest curs. 
És una qüestió que han analitzat i revisat en diverses ocasions al llarg de la seva història. Fa tres o quatre anys van revisar el projecte lingüístic en el seu conjunt i també la van tractar. En aquell moment van contar @treballar<vblex><ifi><3><pl>/ la qüestió amb *Uri Ruiz *Bikandi i amb mi.
Part del professorat té dubtes sobre la forma d'agrupació que utilitzen i el centre ha decidit tornar a treballar la qüestió. A l'hora d'analitzar-la volen contar també amb l'aportació d'un expert de reconegut prestigi. Descartada *Uri (perquè ja havien escoltat el seu criteri no fa molt) els vaig plantejar que podrien treballar-lo amb tu o amb Ignasi Vila. Atès que Ignasi ha estat en reiterades ocasions en la nostra zona i que parteix del professorat coneix ja els seus criteris, em van demanar que et demanés a tu que et fessis càrrec de la sessió
El centre fins a ara ha agrupat a l'alumnat en funció de la llengua materna en infantil i primer cicle de primària, els grups es refan en 3º de primària. Però no és una manera d'agrupament estanc, tenen prevists una sèrie de moments/activitats en les quals els agrupaments canvien i interactuen alumnes/as de distinta L1. Dels cinc grups que té per edat 2 o 3 so d'alumnat de L1 castellà i altres 2 o 3 so d'alumnat de L1 euskara. Hi ha alguns alumnes d'altres L1 integrats en aquests grups.
L'adreça pensa que el criteri actual és en termes generals adequat i que els convindria analitzar les característiques interactives i discursives de les activitats-tipus d'infantil i primària per a arribar a determinar que moments/activitats ha de prioritzar-se les agrupacions homogènies i en *cuales les mixtes (de manera que el conjunt de l'alumnat pugui beneficiar-se dels avantatges i evitar els inconvenients atribuïts a cada tipus d'agrupació). El pla de formació previst inclou, a més de la teva sessió (que seria la inicial, per a situar la qüestió), diverses sessions de reflexió i debat i altres d'anàlisis de les característiques interactives i discursives de les activitats-tipus d'infantil i primària per a prendre decisions *solidamente fonamentades.
Volen començar a treballar la qüestió a la fi de febrer o principis de març. Tenen reservats els dimarts després de classe (de 17:00 a 18:30) per a aquest treball

No sé si he assolit transmetre't bé la demanda del centre. Si tens algun dubte pregunta'm

Podries fer-te càrrec d'aquesta sessió de treball? Sé que per a tu suposarà un esforç i incomoditat desplaçar-te fins a aquí per a una sola sessió de treball, però les característiques la demanda i del centre m'han animat a això. 

Si poguessis venir intentarem organitzar el viatge i l'estada de la millor manera possible i, si et sembla bé, podríem aprofitar la teva estada per a organitzar alguna altra sessió de treball amb algun dels grups de treball o seminaris de la nostra zona.

Aviat et cridaré o escriuré per a veure si és possible

Gràcies per la teva atenció


