Benvolgudes famílies d’infants de P4 i P5 pel curs 2018/19,
L’activitat extraescolar d’infantil “Play in English” (equivalent a l’antiga “expressió
corporal en anglès) consisteix en una sèrie d’activitats lúdiques que tenen com a
objectiu exposar els infants a l’anglès perquè de forma espontània aprenguin un
idioma mentre fan activitats divertides.
Aquesta activitat la desenvoluparan professionals de l’Acadèmia de les Corts. Les
activitats que es desenvoluparan inclouen: escoltar relats curts, cantar, interpretar
situacions, moure’s, pintar, etc. El curs es centra en:
•

•

petites històries que tenen un vocabulari proper als nens, ja que és el que fan
servir en les seves vides quotidianes, per exemple, joguines, roba, cos, casa,
etc.,
i en ensenyar-los un vocabulari i costums típics de dates assenyalades, com
poden ser Halloween, Nadal i Pasqua.

Hi ha 8 històries per a cada nivell i cada una d’elles té com a protagonistes a un nen,
una nena i un ratolí que els endinsaran a un mon ple d’aventures. Les cançons, balls,
contes animats i les interpretacions per part dels infants són el suport que fan que
s’exposin a l’anglès mentre s’ho passen d’allò més bé.
A més, aquestes històries treballen diferents valors molt importants pels nens, com són
la diversitat, la tolerància i la igualtat; no són contes sexistes i tant el nen com la nena
poden desenvolupar qualsevol feina. Fan servir un llenguatge natural i ric en
expressions quotidianes de la vida diària.
A més de tenir un suport audiovisual, cada història inclou flashcards i jocs que ajuden
a reforçar el vocabulari treballat.
A l’inici del curs, a cada nen se li donarà un CD amb les cançons o bé accés on-line a
la web d’Oxfordplus (www.oxfordplus.es) on les famílies trobareu les cançons i vídeos
del material treballat a classe per a qui vulgui a casa continuar jugant amb els infants.
A més, trimestralment, les famílies rebreu un dossier amb el material realitzat pels
vostres infant vers els contes treballats.
Horari: 1 dia a la setmana (4 grups disponibles dilluns, dimarts, dimecres i dijous de
16:30 a 17:30h)
(en la sol·licitud d’extraescolars, es demanarà a cada família que especifiqui si us plau
la seva disponibilitat de dies, per tal de maximitzar el nombre d’infants que puguin
gaudir-ne, alhora de fer els grups més petits possibles per afavorir el desenvolupament
dinàmic de l’activitat. També es demanarà el mes i any de naixement, i si l’infant ha
estat exposat a l’anglès prèviament per ajudar amb la planificació dels grups).
Número màxim per grup: en principi s’intentarà que no sigui més de 9 infants/grup.
Preu: 19 EUR/ mes

Si teniu qualsevol dubte o proposta no dubteu en fer-nos-ho saber a través de la
comissió d’angles o de la secretaria de l’AMPA Itaca (secretaria@ampaitaca.cat).
#SomItaca

