
 

 

 

 

 

 

Proposta per a la complementària d’anglès oral a l’Ítaca 

 

 

Inici: setembre 2019 

Àrea: anglès (conversa) 

Horari: 16.00- 17.15 

Professora: Alicia Montenegro (English philology and CAP) 

Proposta 

 

Anglès de conversa per als alumnes de la comunitat de grans i de mitjans. 

Les classes seran dividides en dos gups segons l’edat (mitjans i grans) i tindran una durada d’una 

hora i un quart. Les sessions seran dinàmiques, divertides i s’utilitzaran varietat de recursos, per 

tal de facilitar el desenvolupament de l’anglès parlat. Les classes aniran orientades a optimitzar 

l’ús de l’anglès per part dels infants. 

Metodologia 

 

L’objectiu d’aquesta complementària serà treballar de manera lúdica i creativa els temes que la 

professora proposa i crear un ambient òptim per tal que els alumnes explorin l’anglès mentre es 

diverteixen. 

Les classes incorporaran cançons, música, manualitats, jocs de pistes, misteris o experiments 

entre altres. Tot això pensat per tal de motivar-los a participar i utilitzar l’anglès dins d’un ambient 

relaxat i divertit. 

Cada sessió girarà entorn un tema. Es proporcionaran totes les eines que l’infant necessita per 

poder treballar totes les competències lingϋistiques de la segona llengua, sempre en un espai lúdic 

i distret. Els infants podran participar en l’elecció d’aquests temes a treballar fent que les classes 

puguin ser molt mes significatives. 

L’objectiu de cada sessió es centrar-se en l’anglès oral (escoltar i parlar sobre el temps, anar de 

compres, descriure un somni, fer màgia i explicar cada pa, etcs). Paral.lelament  

S’animarà els infants a fer servir la llengua extrangera amb el mestre i quan s’ajuden i col.laboren 

entre ells. 

 

 

Recursos i materials 

 

S’utilitzaran varietat de rescursos per tal de mantenir l’interès i la motivació: ordinador i pantalla 

digital (per a les audicions), materials de plàstica, espais d’educació física, la cuina, material per 

fer experiments, instruments i altres. 
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