gener, coincidint amb l’inici del segon trimestre, estrenarem una nova activitat extraescolar en
anglès en horari de migdia, destinada a nens i nenes de P4 fins a 6è. Les agrupacions seran per
cursos i/o cicles.
L’activitat serà d’una hora a la setmana, en horari de migdia.
L’escola d’anglès encarregada del desenvolupament d’aquesta activitat serà Tea or Coffee, una
escola especialitzada en l’ensenyament i aprenentatge de la llengua anglesa, amb professorat nadiu
i preocupada perquè el contacte que tinguin els infants amb l’anglès sigui un experiència divertida i
positiva que els motivi a aprendre la llengua. Aposten per classes d’anglès interactives i dinàmiques,
on la promoció de la comunicació es faci mitjançant situacions reals perquè l’expressió esdevingui
un fet natural i espontani.

Com dissenyem els projectes del Kids Club de Tea or Coffee?
1. Valorem el nivell: Tots els grups de la mateixa edat segueixen el mateix projecte. Els
continguts s’organitzen i controlen de manera que hi hagi coherència entre tots els grups.
2. Triem una temàtica: Els temes s'escullen d'acord a l'edat. Per exemple, una mateixa setmana
estarem treballant al voltant de les següents temàtiques: La pizza a Ed. Infantil, Superherois a Cicle
inicial, Superanimals a Cicle mitjà i els Minions a Cicle Superior.
3. Trobem un context: creem un context per al projecte perquè els alumnes tinguin un motiu
per utilitzar el llenguatge que volem ensenyar, i així tingui sentit per ells utilitzar-lo.
4. Fixem el llenguatge: A continuació, extraiem les estructures gramaticals que necessitaran
per expressar-se en el context i la temàtica.
5. Seleccionem el vocabulari: Decidim quin vocabulari necessitaran per fer les activitats.
6. Contemplem la durada: Els projectes tenen una durada de 2 setmanes, i per tant de 2
classes. El llenguatge i vocabulari s'articula en activitats, exercicis i dinàmiques per a dues classes.
7. Generem els continguts: Durant la primera classe, s'ensenya el vocabulari i les estructures
(llenguatge objectiu) que els alumnes necessitaran pel projecte final. Durant la segona classe, els
alumnes practiquen el llenguatge objectiu, creen el projecte i el presenten a la classe.
En aquest vídeo mostrem exemples dels projectes finals de cada nivell.
Si voleu una experiència directa i provar amb els continguts que generem pels nostres alumnes, en
aquest link trobareu més de 40 packs d’activitats per tots els nivells.

