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REFORCEM LA CREATIVITAT 

FOMENTEM LA COMUNICACIÓ 

TREBALLEM EN EQUIP 
 

A l’etapa d’educació Infantil ens centrem en 

l’aprenentatge multisensorial treballant la llengua de 

manera visual, auditiva, a través del tacte, del gust i 

de l’expressió corporal i el moviment. 

Tal com diu el Curriculum d’Educació Infantil, la 

introducció de l’anglès en edats primerenques 

facilita el seu aprenentatge i és per això que us 

oferim l’oportunitat que els nens i nenes aprenguin 

de forma lúdica i amable mitjançant una variada 

selecció d’activitats. 

A primària, durem a terme, al llarg del curs, 

diferents projectes temàtics que contemplen la 

realització d’activitats de recerca, científiques, 

artístiques, audiovisuals i esportives entre 

d’altres, cosa que converteix el Projects Club en 

una activitat molt participativa i lúdica però amb 

una gran càrrega lingüística; no podem oblidar que 

aquest és el nostre objectiu! 

Volem que l’anglès sigui una llengua amiga i 

present en tot allò que fem. Per aquest motiu, 

la deixem de veure com una matèria 

d’aprenentatge i la convertim en la nostra 

llengua per jugar, crear, descobrir, investigar, 

etc. 



CHATBOX 

EXPRESSIÓ ORAL MITJANÇANT JOCS DE 
TAULA 

NIVELLS 

3er a 6è Primària. 

 

 
El Chatbox no són classes de conversa convencionals sinó 

entretingudes sessions on els nens i nenes són convidats a 

expressar-se en anglès a partir d’activitats lúdiques i 

motivadores com poden ser jugar al Parxís, al Trivial, a 

l’Oca, al Pictionary, etc. 

COM FUNCIONA? 

El tutor de l’activitat ajudarà al grup a escollir un joc de 

taula que es mantindrà durant dues setmanes. Passat 

aquest període, es canviarà per un altre joc i així durant 

tot el curs. El professor/a motivarà i ajudarà als alumnes a 

expressar-se en anglès. 

QUÈ ENS APORTA CHATBOX? 

- Aprenentatge i ampliació del vocabulari relacionat amb 

cada un dels jocs i, per tant, d’àmbits molt diversos com 

poden ser el números, la història, el menjar, els oficis, els 

animals, el lleure, cultura general, espectacles, etc. 

• Consolidació d’estructures gramaticals 

• Millora de la fluïdesa oral en llengua anglesa 

• Millora de la pronunciació i entonació en llengua 

anglesa 

A més a més de l’aprenentatge lingüístic, els jocs de 

taula ensenyen valors importants pel creixement personal 

dels nens i nenes participants: respectar el torn, 

compartir, delegar, saber perdre i pensar de manera 

estratègica. 

 

ORGANITZACIÓ DE L’ACTIVITAT 

Grups de màxim 10 participants distribuïts per 

edats i nivells de llengua. 

2 sessions setmanals de 55 minuts cadascuna. 


