ACTIVITAT ANGLÈS

Adreçada a infants de primer en endavant.
Descripció de l’activitat:
Collage porta més de 10 anys treballant amb escoles de Barcelona, tant pública
com privada, tant escoles més lliures com escoles més tradicionals. El que
veiem que podem aportar als alumnes i les escoles són oportunitats per
experimentar amb l’idioma d’una manera diferent. Tots els programes que
tenim són d'immersió lingüística amb professors nadius i treballem a través de
projectes, amb activitats creatives i dinàmiques.
Els tallers que portem a escoles són una manera de dinamitzar la seva
aprenentatge d’anglès i treure l’anglès fora de la caixa... Que es vegin que
l’anglès és una cosa divertida però a més a més és una eina per poder
experimentar un plegat de coses!
Els tallers són dinàmics i molt “hands-on” i per això ho millor és en grups
reduïts. Volem donar als alumnes un espai per explorar, preguntar, i
experimentar amb l’idioma.
Com que treballem amb projectes, podem crear un taller específic que ha de
veure amb els que estan treballen els alumnes, o si no, podem portar uns dels
nostres tallers, com per exemple: Art in English, the Science Challenge, o
Storytelling. O també tallers temàtics per festius i celebracions: Halloween,
Nadal, Earth Day, etc.
LITTLE MAKERS
per a alumnes de 1r, 2n i 3r
Els i les estudiants una mica més grans participen activament en els diversos
projectes organitzats en mesos temàtics. Enfoquem en el descobriment de
l’idioma, oferint activitats i reptes que els donen un “perquè” de l’anglès. Poc a
poc anem introduïm aspects més concrets de la llengua anglesa, depenent les
necessitats de cada grup. Exemples de projectes que hem fet: expèriments,
volcans, l’espai..
DYNAMIC MAKERS
per a alumnes de 4rt, 5è i 6è
Els i les estudiants més grans de primària també treballen per projectes que les
motiven en el seu aprenentatge de la llengua anglesa, incorporant les quatre
aspectes de l'aprenentatge de la llengua: parlar, escoltar, escriure i llegir. A
través de jocs que potencien el diàleg, donem els i les alumnes la possibilitat de
treballar les seves habilitats de conversa, ampliant el seu vocabulari d’una

manera natural. Al final de cada projecte es fa una presentació al grup i una
avaluació com a grup.

Localització i calendari:
Tots els dimarts de 16h15 a 17h15, d’octubre a maig.
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