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Totes les activitats les portem a terme en un
entorn 100% en anglès. Les professores no
entenen cap paraula que no sigui en aquest
idioma i per tant els nostres alumnes s’han
d’esforçar al màxim per expressar-se en
anglès.

GRUP

Contingut

Cicle Infantil

Dues sessions de 30 minuts a la setmana, per no perdre el fil de
l’aprenentatge.

(P4 i P5)

La sessió amb els més petits està repartida entre: - Rutina de benvinguda
(Cançó i passar la llista amb preguntes en cercle) - “Topic" 1, 2, 3, 4 i 5 Rutina d’acomiadament (història/cançó). Els “topics” són agrupacions de
vocabulari presentades en format de bits d’intel·ligència. Es canvien
mensualment i s’aprenen uns 15 grups de vocabulari diferents
mensualment. Exemples de “topics”: família, verdures, animals,
números, colors, llocs de la ciutat, professions, els mesos, estacions,
nadal, animals de l’aigua, fruita, roba, etc. Tots aquests “topics" es
combinen amb històries, cançons, balls i jocs on posen en pràctica el
nou vocabulari. A mesura que es familiaritzen amb les noves paraules,
anem introduint estructures gramaticals (frases) on poden utilitzar-les.
L’estructura a P5 és similar, però comencem a aprendre l’abecedari i
incorporem bits d’intel·ligència amb lletres per tal de començar
reconèixer paraules escrites. Tota l’activitat es fa asseguts a terra o bé
movent-se per l’espai de l’aula. En aquesta edat ens enfoquem molt en
l’expressió i comprensió oral i no acostumem a fer servir llibres.
Cicle Inicial,
Mitjà i
Superior
(de 1r a 6è)

Sessions de 50 minuts: 30 minuts de joc temàtic i/o d’aprenentatge dels
objectius 20 minuts d’activitats d’escriptura. L’expressió oral continua
essent un àmbit al qual dediquem moltes energies, per fer-ho utilitzem el
joc i les històries. Tot allò que hem practicat a la sessió de forma oral a
través del joc ho posem en pràctica de forma escrita a les activitats que
els presentem. Tenim l’objectiu de treballar un grup de paraules com a
vocabulari mensualment i utilitzar aquestes mateixes paraules per
treballar la gramàtica. Sessió a sessió ens marquem uns objectius de
llenguatge a assolir i ho fem mitjançant el joc. Per establir els objectius
que ens marquem fem servir el temari anual que pauta Cambridge per
tal d’assolir el nivell dels exàmens oficials Young Learners, Starters i
Movers. Al cicle inicial i mitjà hi ha una major presència de cançons amb
balls i històries, això va disminuint cap a l’etapa de cicle superior on la
projecció de textos guanya una mica més de terreny combinat amb
recursos de noves tecnologies.

