
 

 

English is Funny! 

Activitat extraescolar d’anglès  
 

L’extraescolar d’anglès a l’escola és una oportunitat per fer immersió lingüística, ja que els alumnes 
s’acostumen a escoltar l’idioma durant 1h o 2h setmanals i s’esforcen per comunicar-se en anglès 
tal com els/les professors/es demanen.  

En tots els cursos hi ha assignades unes unitats mensuals a treballar, les quals se’n desenvolupen un 

vocabulari i unes estructures que van aprenent de manera acumulativa.   

En els dels més petits P3, P4 i P5 els alumnes es familiaritzen amb l’idioma, aprenen les primeres 

paraules i estructures bàsiques. Sempre es fan activitats molt lúdiques i es treballa per mitjà de 

rutines, cançons, flashcards, joguines, etc.   

En els cursos de cicle inicial i mitjà, 1r, 2n, 3r, 4t, a part de treballar una mica més, se’ls desperta 

l’interès en la llengua anglesa fent petits projectes i diferents activitats (de moviment, jocs de taula, 

interactives, cançons, etc.) els ajudem a entendre l’idioma i a parlar-lo. 

A banda d’això, s’assigna un llibre per cada curs amb el qual el/la  professor/a en fa ús per mantenir 

el fil conductor del  curs, explicant la història i desenvolupant-ne algunes activitats i projectes. 

D’aquesta manera se’ls fa sentir protagonistes, fent-los viatjar i donant-los un sentit a l’ús de la 

llengua que aprenen.  

Aquests són alguns del contes que fem servir. Podeu trobar els corresponents a cada curs a la 

nostra llibreria (C/Migdia 77, baixos):  

 

 

 

 

 

 

 

 

Per acabar, enfoquem als alumnes de 5è i 6è a consolidar la gramàtica i les habilitats de l’idioma 
(Reading, Speaking, Writing & Listening).  



Aquests cursos alternen un projecte per trimestre (Vídeo Documentary, Magazine & Role-Playing) 
amb diferents activitats. Els alumnes aprofundeixen al màxim amb les estructures i expressions 
angleses i es posen en context en la cultura anglesa. 

En aquests cursos també llegeixen un llibre durant el curs i realitzen alguns exercicis relacionats: 

 

 

5è: “Great Friends!” Angela Tomkinson (A1) 

6è: “A faraway World” Maria Luisa Banfi (A2) 

 

 

 

En tots els cursos celebrem les festes de Halloween, Christmas & Easter on els alumnes realitzen 
classes temàtiques a través de manualitats i jocs. 

 

Que no us sorprengui si els vostres fills i filles estan súper motivats/des amb l’anglès! 

 

 

 

 

 

 

 


