Extra - english
Aprendre i divertir-se!
Els alumnes aprenen l’anglès de manera contextualitzada, jugant, cantant, ballant, i en definitiva,
passant-s’ho bé.

Com ensenyem
A l'escola Mafalda els nens i nenes són els principals protagonistes dels seus aprenentatges.
L’objectiu principal d’aprendre anglès en tota l'etapa de l'educació infantil és sensibilitzar i
acostumar els nens i les nenes a sentir una nova llengua, a interessar-se per aprendre-la, utilitzarla, i adquirir unes habilitats i unes estratègies d’aprenentatge lingüístic, que els serviran
posteriorment per esdevenir persones plurilingües.

Els docents
L'experiència, la formació i la il·lusió per ensenyar als més petits, avalen els nostres professors.

Metodologia
Els nens entren en contacte amb aquesta nova llengua d’una manera natural, seguint el procés
natural de l'adquisició de la llengua materna, per la qual cosa l’anglès està present en tot el taller
com una llengua més d’ús dins de les activitats i rutines pròpies.

En els tallers de la tarda pretenem que els nens integrin l'anglès en les activitats lúdiques i
formatives partint de la llengua oral i de situacions i activitats quotidianes que es porten a terme al
llarg del dia a dia de la jornada escolar, com a base de la comunicació i de l’aprenentatge:


explicació de contes



realització de jocs motrius i jocs de taula



memorització de rimes, cançons i realització de rutines



realització d’activitats plàstiques



celebrem les festes pròpies dels països de parla anglesa com: Halloween, Christmas,
Easter....

Els materials
Els materials són molt importants en l'aprenentatge de l'anglès, i per això són escollits amb molta
cura per tal que serveixin de suport i estímul durant tot el procés.


Digitals: Fem servir iPads, pantalles i projectors on els nens interaccionen i posen veu a les
seves cançons i històries, i els ajuda a pronunciar correctament.



Peluixos: Mr. Monkey, Miss Incy i Teddy són alguns dels seus millors amics anglesos i de la
seva mà aprendran a observar, manipular, escoltar, repetir i a jugar.



My liltte bag: Aquesta maleta ens ajudarà a continuar practicant a casa amb els pares, està
plena de jocs, cançons i històries.

Activitats
Tenim molt present l'edat evolutiva dels nostres alumnes. Els infants d’entre tres i sis anys d’edat
manifesten una forta necessitat de comunicar-se,

i en conseqüència, un gran interès en

l’adquisició de tota forma de llenguatge verbal i no verbal, així com la necessitat de moviment.

Durant la sessió realitzem unes 5 activitats:


TPR

“Total Physical Response” on utilitzem el cos responent a les ordres que els donem.


Storytime

Es l'hora del conte, STORYTIME, fem la representació d'una història a través de diferents
personatges, cançons i danses per tal que vivenciem la història i la puguem representar.


Role Play

Utilitzem el joc simbòlic per fer representacions de petits diàlegs.


Games

Fem jocs. Des dels clàssics, com “snake ladder”, bingo, etc., fins als digitals que ens ajuden a
reforçar els nostres aprenentatges.


Arts and Crafts

Les manualitats són un suport a la llengua oral, i per tant elaborem teatrets de titelles,
quadres, i jocs que portarem a casa per continuar jugant amb els pares.


Sing and dance

Les cançons, els karaokes i les danses estan presents cada dia, i ens ajuden a millorar el nostre
accent.

INSCRIPCIÓ i HORARIS:


L’horari de l’anglès extraescolar és dilluns i dimecres de 17:00 a 18:00h



Els grups són reduïts



Les classes començaran el dimecres 2 d’octubre

Adjuntem la butlleta d’inscripció. Preu: 76,04€/mes, dos dies a la setmana i 38,01€/mes un dia a la
setmana.

*Per dur a terme aquesta activitat, caldrà un mínim de 7 inscripcions.

El meu fill/a ....................................................... de la classe ..........................................................
assistirà a les classes d’anglès extraescolar durant el curs 2019/20.

Marcar l’opció escollida:
1 dia a la setmana
2 dies a la setmana

Signat,

Cal entregar aquesta part del full signat a l’escola (fins el 27 de setembre).

