TALLER D’ANGLÈS
Taller complementari a l’aprenentatge escolar, on s’aprèn vocabulari bàsic, salutacions i
acomiadaments, vocabulari de festes, cançons, respondre preguntes bàsiques, a mantenir una
conversa, etc. Mitjançant jocs, dibuixos, cançons i amb contes.
Metodologia: Durant aquest taller, es fa un acompanyament diari per una mestra especialitzada
en llengua anglesa a través de la conversa i els jocs. El nivell s’adaptarà segons les necessitats
de cada alumne. Cada grup realitzarà dues sessions d’una hora a la setmana, menys el grup
d’infantil que en farà una sessió.
Anglès Infantil: Taller on s’aprèn vocabulari bàsic com els colors, números, vocabulari temporal,
salutacions i acomiadaments, vocabulari de festes (halloween, carnaval, sant Jordi...). A través de
cançons, respondre preguntes bàsiques, etc... jugant, dibuixant, cantant i amb contes.
Objectius:
- Introduir vocabulari bàsic per mitjà de situacions reals.
- Adquirir nou vocabulari a través del treball cooperatiu.
- Fomentar l’escolta activa en llengua anglesa.
- Potenciar un clima còmode i de respecte a l’aula.
- Conèixer festes i tradicions relacionades amb els països de parla anglesa.
Anglès Primària: Taller d’acompanyament i reforç, com a complement escolar. Aquí, el mestre
s’adaptarà al temari i curs que facin els alumnes en aquell moment. Aprendran un vocabulari molt
més ampli i útil, juntament amb els verbs bàsic, a formular oracions amb estructures bàsiques i
senzilles, com formular i contestar preguntes. Mitjançant cançons, jocs tradicionals, contes,
cantant, realitzant converses i listening.
Objectius:
- Aplicar en situacions reals el vocabulari treballat a l’escola.
- Participar de forma fluida en llengua anglesa.
- Adquirir nou vocabulari a través del treball cooperatiu.
- Fomentar l’escolta activa en llengua estrangera.
- Confeccionar petits textos o oracions ben estructurats.
- Potenciar un clima còmode i de respecte a l’aula.
Avaluació: Durant el curs, el mestre d’anglès farà un seguiment diari de cada alumne, tant
al grup d’infantil com al grup de primària. Al finalitzar el curs, se’ls hi proporcionarà un informe
d’avaluació del curs i un obsequi d’un diploma per haver realitzat i participat en aquest taller.

TALLER DE ROBÒTICA
Taller on es treballa amb els kits de robòtica més implantats a les aules que son els kits de
LEGO EDUCATION WEDO 2.0. Amb els objectius de conèixer del material, familiaritzar-se amb
wedo 2.0, treballar en equip, planificar el treball i crear un robot. Es treballarà mitjançant la
tècnica d’assaig i error, on els propis alumnes són conscients i poden raonar com fer-ho be.

TALLER DE TEATRE
El teatre es molt important per els infants a l’hora d’ensenyar diferents tècniques de
comunicació, ja siguin expressió facial, expressió corporal, la improvisació i el treball
intel·lectual (memoritzar papers o oracions) . També, afavoreix la comunicació, l’aprenentatge,
la fluïdesa i enriqueix el vocabulari.
A més a més, amb el treball de l’expressió corporal, els nens han d’intentar, dominar i
controlar el seu cos ja que amb ell han de mostrar com és el seu personatge i aprenguin a
alliberar-se de la vergonya i timidesa.

