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PROGRAMACIÓ ORIENTATIVA

PER A LES FAMÍLIES

Objectius del curs
-

Proporcionar als nens una agradable primera experiència en l’aprenentatge de l’anglès.
Generar una actitud positiva envers la llengua i el desig de continuar estudiant-la en el futur.
Desenvolupar la comprensió de l’anglès oral.
Entendre i gaudir de contes i cançons en anglès.
Aprendre vocabulari proper als contes i cançons que es treballen a classe i a l’experiència dels nens.

Actituds
-

Gaudir de les activitats (jocs, cançons, teatre, fitxes, manualitats).
Participació activa i amb entusiasme.
Seguretat d’un mateix.
Cooperació amb el professor i els altres alumnes.

Activats a casa
-

Per consolidar els continguts treballats a classe (vg. el temari a la pàgina 2), us animem a registrar-vos a la
pàgina web www.amanda.richmonddigital.net amb el codi d’accés de l’interior de la tapa del llibre, i podreu
accedir a activitats divertides i interactives, vídeos, cançons i contes. Us animem a escoltar les cançons i els
contes per reforçar i ampliar l’aprenentatge de l’alumne de manera entretinguda i motivadora.
o Per saber quines activitats podeu fer cada mes, vegeu el calendari orientatiu, a continuació. Procureu
no avançar-vos; és important que les activitats a casa acompanyin les activitats a l’aula i es
desenvolupin de manera paral·lela.
o Sempre que acabin una unitat, els vostres fills portaran un àlbum de fitxes a casa perquè us podeu
mirar junts què han estat treballant a classe.
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Tingueu en compte que els professors poden aportar material divers per complementar el temari, i que el ritme
de cada grup i de cada professor pot variar. Habitualment també es fan activitats suplementàries al voltant de
Halloween, el Nadal i la Pasqua.
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