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Collage és un espai educatiu d’anglès creatiu per a totes les edats, creat al 2005 en el
barri de Gràcia, on infants i adults poden venir a aprendre, divertir-se, imaginar i
explorar l’anglès, mitjançant activitats artístiques i multidisciplinars. Els nostres
programes són d’immersió lingüística i basades en la comunicació. Collage està
format per un equip de professionals del món de l’educació, procedents de diversos
països anglòfons i formats en el nostre mètode de l’anglès creatiu. Es treballa amb
grups reduïts per atendre així les necessitats, motivacions i ritmes de cada infant (la
ràtio és de 4 a 6 nens i nenes per cada adult.) El llenguatge pren vida amb la nostra
metodologia dinàmica!

LITTLE FACES
P4-P5
Little Faces és un programa creatiu i divertit d’immersió lingüística a l’anglès, que a
través d’activitats participatives facilita l’aprenentatge de l’idioma. Treballem per
projectes que duren de 5 a 8 setmanes, i cada classe s’estructura de la mateixa
manera, afavorint que els nens se sentin còmodes i segurs per aprendre la llengua
seguint un ritme i una rutina, mentre al mateix temps deixem espai per practicar
l’anglès i explorar la seva pròpia creativitat expressiva a través d’activitats artístiques,
cançons, jocs i contes. Amb aquest mètode, els i les alumnes participen activament en
el procés d’aprenentatge de la llengua. Els temes es treballen cada setmana de
manera progressiva, de manera que els i les alumnes adquireixen les eines per millorar
les seves habilitats lingüístiques en un procés d’aprenentatge natural.
Captem l'atenció dels més petits mitjançant una àmplia varietat d'activitats:
manualitats, jocs, cançons, contes i moviment/ psicomotricitat.

LITTLE MAKERS
1r-2n
3r-4t
Little Makers és un curs que hem dissenyat per l’Escola Els Encants que combina el
nostres programes Little Faces i Little Actors (Anglès a través del teatre i del moviment).
Al programa Little Makers cada semestre escollim en grup un tema per debatre i
explorar (Mitologia grega, l’espai exterior, l’antic egipte...en són algunes exemples!)
Junts construirem un món que ens permetrà endinsar-nos en el coneixement d’aquests
temes i ... fer-ho en anglès! L’objectiu principal d’aquest programa és endinsar-nos en
l’anglès de manera natural i fer que els estudiants siguin els protagonistes. Els temes
que tractem durant el trimestre seran també plataformes per crear escenaris, treballar
les temàtiques en la seva vessant plàstica, i poder crear projectes i exposicions per
compartir amb la resta de la comunitat dels Encants, si volen els i les alumnes.

