
 

 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? 
 


