
 

Tel. 647.95.00.16  e-mail: info@kiddobarcelona.com  
 www.kiddobarcelona.com 

 

EDUCACIÓ PRIMARIA (3er  i 4art) 

En aquest moment, els nens  i nenes són capaços de fer frases senzilles per ells 

mateixos. El que pretenem és que cada vegada siguin més complexes mentre 

reforcem l’aprenentatge de l’escriptura fins ara deixat més per l’ambit de 

l’ensenyament reglat. 

CONTINGUTS 

 Continguts basats en la comprensió i expressió oral amb referències al 
llenguatge escrit.. 

 Continguts integradors i globals: incorporació de nous continguts i recollida 
dels anteriors. 

 Activitats: rutines, jocs , manualitats, contes… 
o Rutines: Benvinguda, salutació, presentació, dies de la setmana, 

mesos de l’any, dates, el temps, explicació del que farem el cap de 
setmana (temps futur) despedida. 

o Activitats per treballar el vocabulari: Jocs de memòria, curses, relleus,  
curses d’obstacles,jocs de cadires, endevinar dibuixos… 

o Activitats per treballar la comprensió oral: gairebé tota la classe es 
desenvolupa en anglès. Habitualment si es pregunta als nens i nenes 
per la traducció del que el mestre ha dit, no són capaços de fer-la però 
si que són capaços de seguir totes les explicacions en anglès i seguir 
les instruccions. 

o Activitats per treballar l’espressió oral: Per tal de participar a les 
activitats els nens i nenes han d’utilitzar la llengua anglesa. La propia 
motivació de poder participar del joc fa que es decantin per l’anglès 
sense haver d’imposar-lo. 

o Activitats per treballar l’expressió escrita: a través del joc els nens i 
nenes aprenen a escriure correctament la llengua. A través de jocs 
d’ordenar frases, de trobar l’error, de vocabulari… 

 Motivació: A través del joc i la competició. 
 

OBJECTIUS 

 Valorar la llengua estrangera com un mitjà de comunicació i enteniment entre 
persones de procedències, cultures i llengües diverses. 

 Familiaritzarse amb aspectes rítmics i d’entonació característics de l’anglès. 

 Escoltar i comprendre missatges en interaccions verbals diverses, utilitzant 
les informacions transmeses per a la realització de tasques concretes. 

 Produïr breus converses orals relacionades amb temes quotidians i 
vocabulari tractat a classe. 

 El vocabulari que treballarem durant el curs està relacionat amb els següents 
temes: 

o Alfabet 
o Mesos de l’any 
o Estacions 
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o Holidays 
o Números 1-100 
o Descripció de persones i objectes 
o Preposicions 
o Accions quotidianes 
o My day 
o Animals marins 

 El vocabulari sempre el treballem dins d’un context. Aquests són les 
estrucutres gramaticals que treballem durant el curs: 

o Present Continuous 
o There is/are – Is there…?/ Are there……? 
o Do you like…? 
o What time do you…? 
o Have they got…? 
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