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LA NOSTRA FILOSOFIA 
Estem orgullosos de ser una escola petita que ofereix serveis personalitzats i de 
qualitat. Creem espais on l’aprenentatge és un procés actiu, agradable i divertit, i 
una experiència positiva per als nostres estudiants. 

Motivem els nens a aprendre anglès utilitzant eines com activitats comunicatives i 
jocs i alhora assegurar el progrés en l’adquisició de noves estructures i nou 
vocabulari. 

Aprofitem els grups petits d’extraescolars per assegurar la màxima comunicació 
entre els alumnes. 

Aportem un contacte personal i individualitzat a tots els estudiants per assegurar la 
comprensió de les estructures gramaticals i un desenvolupament continu d’altres 
habilitats necessàries (lectura, escriptura, comprensió oral, etc.) sempre que 
l’escola així ho demani.  

Oferim professorat nadiu i qualificat amb l’experiència i creativitat per fer classes 
motivadores per a tot tipus d’alumnes.  

8-9 ANYS      10-11 ANYS                                       !  

Generalment a l’escola els alumnes comencen a aprendre gramàtica bàsica a aquesta 
edat. En aquelles escoles on se segueixen els estàndards europeus d’anglès, els 
cursos que proposem per als alumnes entre 8 i 11 anys tenen el focus en la part 
comunicativa i interactiva. En cas contrari, proposem portar l’alumne a aconseguir i 
mantenir el nivell d’anglès amb els estàndards europeus amb el nostre mètode.  

Utilitzem els gustos i interessos d’aquesta edat per crear temàtiques de classe 
diferents cada trimestre. Estem oberts a parlar amb el departament d’anglès de 
l’escola per treballar junts en l’elaboració dels temes dels cursos, per adaptar-los al 
programa acadèmic principal. 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METODOLOGIA  
• Utilitzem estímuls visuals com objectes, fotos, dibuixos, flashcards, gests, joguines, etc. Per 

identificar conceptes. 

• Demostrem la pronunciació i formació de paraules a través del modelling amb exemples. 

• Reforcem la connexió entre els conceptes i les paraules parlades a través de la repetició.  

• Suscitem el vocabulari i les estructures de l’alumne fent-li preguntes i sempre utilitzant 
ajudes visuals i gestuals. 

• Creem estímuls i situacions en les quals l’alumne pugui utilitzar el llenguatge 
espontàniament. 

• Procurem que els alumnes estiguin constantment practicant, per a que puguin utilitzar, 
retenir i millorar el nivell. 

• Ensenyem la gramàtica d’una manera pràctica i comunicativa.  

CURSOS PER ED. INFANTIL I PRIMÀRIA 

2. KIDS CLUB 

OBJECTIUS 
• Que aprenguin d’una manera més interactiva, més comunicativa, fugint dels llibres i de l’estil 

tradicional d’aprenentatge. 
• Que els alumnes comencin a comunicar-se en situacions reals i àmbits naturals fent servir 

expressions comuns i preguntes i respostes bàsiques. 
• Que aprenguin a expressar accions i idees del dia a dia d’una manera natural i jugant. 
• Que els alumnes experimentin un rang de escenaris diferents on utilitzar l’anglès mitjançant 

activitats rotatives: jocs de vocabulari, jocs de rol, experiments científics, taller de cuina, 
manualitats, cinema, cançons, conta-contes, etc. 

CONTINGUTS 
• Estructura del curs: Hem creat una estructura pròpia formada per un seguit de temes reals com la 

família, la casa, el menjar, les tradicions (Sant Jordi, la Pasqua, etc.). 

• Tipologia d’activitats: Les activitats son dinàmiques i motivadores: Jocs de rol, experiments 
científics, cuina, manualitats, cinema, cançons, contes, històries, jocs de taula. Les activitats 
estan dissenyades per impulsar la comunicació oral entre els nens i amb els professors. 

• Recursos: Al no centrar-nos en els llibres, la varietat de recursos és enorme: Flashcards, dibuixos, 
imatges, objectes reals, joguines, llibres, àudios, vídeos. 
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EXEMPLES D’ACTIVITATS 
• English hands on: Manualitats, projectes de construcció amb Lego, plastilina, cartolines. Utilitzem

els recursos per crear un àmbit on els nens aprenen vocabulari i expressions en anglès 

• Jocs de rol i cinema: Basant-nos en històries que s’expliquen a classe, els alumnes en representen
algunes escenes. Utilitzant estructures bàsiques, però simulant situacions reals, poden obtenir
diàleg real. Tenen interacció constant i juguen amb el llenguatge, creant també el seu propi
diàleg. Fins i tot, en algunes ocasions fem una gravació i juguem a fer una pel·lícula de cinema.

• Ciència i natura : Experiments i jocs de ciència: jugant a ser científics, aprenen vocabulari
relacionat amb temes de l’entorn a través de l’ús d’objectes reals i elements de la natura per
generar interès i motivació per a parlar. També portem l’anglès fora de la classe, juguem a jocs a
l’exterior com carreres, jocs de pilota, etc.

• Cuina: Una bona manera d’aprendre vocabulari i crear un ambient de conversa és a través de la
cuina i la creació. A aquesta edat, als nens els encanta cuinar, i volen involucrar-se en fer allò que
mengen. Es tracta de ser creatius amb el menjar en anglès.

• Vocabulary/Speaking games: Amb el suport d’elements físics, fem jocs cooperatius on la
participació oral és la clau. Aquests elements poden ser tant variats com: imatges, cartes,
joguines, pilotes, daus o titelles. Els diferents jocs fan que, no només que augmenti la varietat de
paraules conegudes, sinó també la fluïdesa per utilitzar expressions en anglès.

CARACTERÍSTIQUES 
• Duració: Una hora per classe

• Freqüència: Un cops per setmana. Dimecres o Dijous.

• Nombre d’alumnes per grup: Entre cinc i deu

• Preu: 34,50 € mensuals
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