Fitxa d’activitat extraescolar

NOM de L’ACTIVITAT: Escola d’Idiomes Vedruna Immaculada- Activa. Anglès
A qui s’adreça: alumnes des d’infantil fins a 4t d’ESO
Horari:
Hi ha la possibilitat de fer una o dues hores setmanals de dilluns a dijous de 17:00 a 18:15. Els
grups que hi ha actualment segueixen el següent horari:




Infantil: Grup 1:dilluns i dimecres de 17:00h a 18:15h / Grup 2: dimecres 17:00h a
18:15h
Primària: 1r de primària: dimarts de 17:00 a 18:15h / 4t de primària: dilluns de 17:00 a
18:15h
ESO: dimecres de 15:00h a 17:00h

Període d’activitat: d’octubre a juny.
Nombre mínim d’alumnes per grup: 8
Nombre màxim d’alumnes per grup: 12
Objectius a treballar:



Oferir formació lingüística de qualitat a la mateixa escola.
Naturalitzar la llengua como mitjà de comunicació habitual en l’entorn de l’alumnat.



Certificar els coneixements adquirits mitjançant la realització d’exàmens oficials de
CAMBRIDGE ENGLISH.

Breu explicació de com es treballarà:
L’Escola d’Idiomes és un projecte d’ensenyament d’anglès en horari extraescolar i en grups
reduïts i homogenis. Es treballa la naturalització de la llengua anglesa com a mitjà de
comunicació habitual, mitjançant una metodologia lúdica i dinàmica i es promou
l’aprenentatge a través d’activitats eminentment comunicatives com ara el joc, la música, els
contes, entre d’altres. L’Escola d’Idiomes compta amb la presència d’uns auxiliars de conversa
que posen l’accent en les habilitats lingüístiques orals.
A educació infantil es treballa a través del mètode Artigal, que proposa iniciar l’aprenentatge
de la llengua per mitjà de contes escenificats on els alumnes representen des del primer
moment els personatges protagonistes. Aquesta vivència activa, aquesta emoció assolida des
de la posició de protagonistes els converteix en aprenents de la llengua.
Al primer cicle de primària es treballa per la naturalització de la llengua mitjançant els
materials de LEGO learn to learn i lectures adaptades al seu nivell d’aprenentatge.
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A partir de 3r de primària, els alumnes poden obtenir una titulació de CAMBRIDGE ENGLISH a
través dels exàmens de Young Learners. Aquestes proves són exàmens motivadors i divertits
dirigits a alumnes d’educació primària basats en activitats que permeten als nens/es millorar el
seu anglès seguint un procés d’aprenentatge continu. Els nens utilitzen l'anglès per llegir,
escriure, escoltar i parlar, i es basen en situacions quotidianes orientades a la vida diària.
Als nivells d’ESO , es continuen treballant les habilitats bàsiques de la llengua especialment la
fluïdesa oral, de manera que els alumnes siguin capaços de mantenir converses sobre temes
diversos. Els alumnes d’ESO poden certificar els seus coneixements mitjançant la realització
d’exàmens oficials de CAMBRIDGE ENGLISH. En aquesta etapa els alumnes es poden presentar
als exàmens de KET, PET i First Certificate.

