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ENS PRESENTEM 

 
 
 

 
OFERIM UN SERVEI D’ANGLÈS 

EXTRAESCOLAR DE QUALITAT. 

VILLAGE NIU ho fa possible aplicant el mateix 

mètode, impartint el mateix contingut i utilitzant 

el mateix material que al nostre propi centre. Més 

important encara, amb els mateixos professors, 

amb el mateix rigor i el mateix compromís. 

 

 
QUÈ ENS FA DIFERENTS? 

En  primer lloc i sens dubte, el nostre equip. 

Mestres de primària especialistes en anglès, 

llicenciats en filologia anglesa, màsters en 

l’ensenyament d’anglès com a llengua estrangera i 

doctors en lingüística aplicada treballem 

conjuntament per obtenir el màxim rendiment 

dels nostres alumnes. Nosaltres mateixos ens 

desplacem a diari al col·legi dels vostres fills per a 

impartir classes d’anglès d’una qualitat i nivell 

indiscutible. Sabem el que fem. 



 

 

 

 

 

 

Treballarem plegats. Cursos creats amb i per a 

vosaltres. Dissenyem cursos que s’adaptin a les 

necessitats i nivells dels vostres fills i en consonància 

amb el projecte educatiu del vostre centre. 

Una metodologia adequada i un contingut 

interessant. Per a què hi hagi aprenentatge, la 

metodologia ha de ser l’adequada a cada edat i el 

contingut significatiu. L’ús d’estratègies com ara 

cançons, contes, rimes, jocs i activitats psicomotrius 

ens serveixen per a treballar la pronunciació, la 

fonètica i l’expressió i la comprensió oral. 

 

 

 

 

 

 

Relació directa amb les famílies. Fem una reunió 

al principi de curs explicant amb detall les bases 

de la nostra metodologia i aconsellant als pares 

sobre quins són els recursos més apropiats per a 

complementar l’aprenentatge de l’anglès. A meitat 

i a final de curs, entreguem un informe del progrés 

que han realitzat els seus fills/es. A més, comptem 

amb una coordinadora d’extraescolars amb la que 

tots aquells pares i mares que ho desitgin poden 

contactar per a fer un seguiment més detallat del 

progrés dels seus fills/es. 



 PER QUÈ APRENDRE ANGLÈS 

DES DE BEN PETITS?  



• Continuem amb el treball de l’ex- 

pressió oral, la pronunciació i la 

fonètica que hem iniciat a infantil. 

• Incorporem el treball de la llengua 

escrita (a partir de 2n). 

• Creem, explorem, construïm, i 

juguem amb les paraules. Abans 

n’hi deien fer gramàtica! 

• Incidim en les presentacions orals. 

• Ens comencem a preparar pels 

exàmens oficials. 

 
 

 

Es tracta d’una etapa especialment indicada per 

iniciar-se en l’aprenentatge de segones llengües 

degut a que: 

• Els alumnes estan disposats a provar, 

experimentar i repetir sense cap tipus de por o 

prejudici. 

• L’aprenentatge en edats primerenques facilita 

l’adquisició de la fonètica i la pronunciació. 

• És una etapa del desenvolupament infantil 

amb una especial capacitat per a l’adquisició 

del llenguatge i el desenvolupament cognitiu; 

la plasticitat màxima del cervell per a 

l’aprenentatge de llengües es dona entre els 0 i 

3 anys de vida. 

• L’esforç que suposa intentar comprendre una 

segona llengua ajuda als nens a desenvolupar 

estratègies d’aprenentatge que serviran en fu- 

turs aprenentatges d’altres camps. 

• Promou les dimensions interculturals en la llar i 

en el seu entorn social. 

COM HO FEM A INFANTIL? 

1 ANY: Reconeixem la musicalitat dels sons de la 

llengua y entenem instruccions bàsiques. 

2 ANYS: Entenem gran part del que es diu a 

classe i podem seguir ordres. A més, l’anglès, 

particularment, té molts monosíl·labs que ens 

ajuden a començar a parlar en anglès. 

3 ANYS: Ja sabem expressar necessitats “tinc set, 

tinc pipi” i com ens sentim, “estic content, estic 

trist” i a demés, ja podem demanar coses. 

4 ANYS: Podem fer frases amb el verb To be, fins 

i tot en tercer persona! Encara parlem poquet 

però ja entenem molt. 

5 ANYS: Ja sabem fer moltes frases i coneixem 

el vocabulari del cos, del cole, del pati, de casa, 

el animalets, etc. 

6 ANYS: Diferenciem el passat del present i 

sabem explicar què fem ara mateix. Fem petites 

preguntes i diem si una cosa ens agrada o no. 

 

 

I A PRIMÀRIA, QUÈ FEM? 
 



ELS NOSTRES 

PROGRAMES 

ACADEMIC ENGLISH 
 

Un programa pensat per aprendre la 

llengua anglesa en profunditat. 

 
NIVELLS 

P4 a 6è Primària. 



 
ORGANITZACIÓ DE L’ACTIVITAT 

Grups de màxim 10 participants distribuïts per 

edats i nivells de llengua. 

2 sessions setmanals de 55 minuts cadascuna. 

 

 

 

CONTINGUTS 

Aquet contingut garanteix que els alumnes puguin 

arribar en acabar l’educació primària al nivell A2* el 

qual es considera adequat per part d’INUSE. 

P4 

• Aprenentatge de llenguatge receptiu i 

llenguatge funcional 

• Vocabulari: Colors i mides, Parts del cos, L’escola, 

Animals (granja), La casa, El temps, El menjar. 

P5 

• Aprenentatge de llenguatge receptiu i 

llenguatge funcional 

• Vocabulari: Nombres 1-10, Colors i mides, 

objectes de a classe i l’escola, La família, El 

menjar, El cos humà, La casa, Animals 

(mascotes), Fonètica. 

PRIMÀRIA 1 

• Vocabulari: objectes de l’aula, joguines, membres 

de la familia, menjar, animals, objectes del pati i 

la natura, llocs a la ciutat, roba i activitats a l’aire 

lliure, rutines diàries. 

• Gramàtica: Preposicions de lloc, adjectius, have 

got, like don’t like, can, how many, there is, there 

are, present continu 

PRIMÀRIA 2 

• Vocabulari: esports, menjar, animals salvatges, 

natura, activitats de lleure, objectes de casa, arri- 

bar als llocs a la ciutat, llocs de vacances 

• Gramàtica: do, can, how much, how many, have 

got, present continu, adjectius, nombres ordinals, 

there is - there are, plurals irregulars 

PRIMÀRIA 3 

• Vocabulari: assignatures i accions que es fan 

l’escola, ajudem a “fer”, la salut i la higiene, la 

cuina, el mar, esports extrems, la TV 

programació, 

• Gramàtica: Wh-?, make i do, adverbis de 

freqüència, have got, condicional would, 

adjectius comparatius, futur, preposicions, 

passat simple 

PRIMÀRIA 4 

• Vocabulari: menjar- accions, a qui t’assembles, la 

prehistòria, l’espai, temps de lleure, màquines i 

materials, transport, oficis, països 

• Gramàtica: comptables i incomptables, passat 

simple, adjectius superlatius, futur, present 

perfecte 

PRIMÀRIA 5 

• Vocabulari: roba, activitats a l’aire lliure, 

activitats per fer a la ciutat, tecnologia i aparells, 

el cos dels animals, entreteniment i art, la festa, 

reciclem 

• Gramàtica: passat simple, modal verbs, futur, 

present perfecte 

PRIMÀRIA 6 

• Vocabulari: el món del còmic, el món del cinema, 

ordinadors i tecnologia, descobrim l’espai, 

moneda i canvi, robòtica, el món dels detectius. 

• Gramàtica: present perfecte, primer i segon con 

dicional, passiva. 

 

METODOLOGIA 

Dividim cada sessió de 60’ en dues parts: 

1a part (input): presentació oral de contingut lèxic i 

gramatical mitjançant l’ús dels recursos variats 

(DVD, flashcards, wordcards i storycards). 

Aquest treball es fa mitjançant l’ús de històries 

dissenyades expressament per aprendre anglès i 

que contenen estructures gramaticals i lèxiques 

concretes adequades a cada nivell però que gràcies 

al seu format garanteixen la diversió dels nens i 

donen un caire lúdic a l’activitat. 

2a part (producció): treball dels continguts 

presentats a la 1a part mitjançant la realització de: 

• Manualitats (variades en funció del tema i el ni- 

vell) 

• Pòsters individuals o grupals (Ex. petits projectes 

sobre l’espai, la natura, els animals, etc.) 

• Elaboració de vídeos (Ex. notícies, documentals, 

anuncis, el temps) 

• Jocs de TPS (Total Physical Response) 

• Exercicis (a partir de 2n de primària) 

**Marc Comú Europeu de Referència per les llengües en: 
http://europass.cedefop.europa.eu/es/resources/europea
n-language-levels-cefr  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/es/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/es/resources/european-language-levels-cefr


 


