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La nostra activitat proposa l’aprenentatge de la llengua anglesa d’una manera molt
lúdica i viva. Els infants aprenen i plasmen els seus coneixements posant en pràctica
la seva expressió oral i agafant fluïdesa amb l’idioma. En les nostres classes no fem
servir llibres, treballem per mitjà de jocs, cançons, contes, dibuixos, etc. unes
temàtiques mensuals juntament amb uns
continguts i objectius. I amb els més grans es
treballa a través de projectes que parteixen de
l’interès comú del propi grup, d’aquesta manera
la motivació és més elevada i per tant,
l’aprenentatge molt més enriquidor.
Aconseguim que en les classes se sentin
protagonistes realitzant classes significatives
on els professors creïn una confiança amb el
mateix grup, sobretot amb els més petits, de tal
manera que els infants no només aprenguin
sinó que se sentin còmodes i es diverteixin.
GRUP

Educador/a

Contingut

Cicle
Sara
S
Infantil
Jennyfer E.
(P3 a P5)

– Serà el primer contacte amb la llengua anglesa. Els
continguts seran relacionats sobretot amb el seu dia a
dia fent també unes rutines diàries. Vocabulari més
bàsic (colors, animals, números... ) i unes estructures
més senzilles.

Cicle
Inicial
(1r i 2n)

Sara
S.
Jennyfer E.

– Aprendran nou vocabulari (clothes, food, healthy, etc.
) i consolidaran tot aquell que ja saben. El professor
posarà especial atenció en la expressió i comprensió
oral dels alumnes. Animant-los a aplicar la gramàtica
apresa.

Cicle
Sara
S
Mitjà (3r Jennyfer E.
i 4rt)

– S’introduirà més directament la cultura anglesa i
adquirint un sentit en l’aprenentatge de l’idioma.
Ampliaran el vocabulari (jobs, wild animals, Great
Britain..) i treballaran la comunicació a través
d’estructures més llargues.

Cicle
Jennyfer E.
Superior James H.
(5è i 6è)

– Es treballaran per projectes diferents temàtiques, les
quals algunes seran escollides pels mateixos
alumnes. En general, seran uns continguts més
avançats amb un vocabulari més específic i
aprofundint la gramàtica al seu nivell. Formulant
estructures llargues i més complicades.

