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Unitat didàctica per a treballar a l'escola i a casa
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Aprèn anglès amb la Tartel
“Aprèn anglès amb la Tartel” és un projecte didàctic que hem creat a
l'Escola Bressol Querubí que s'adapta a la nostra metodologia de treball, a
les unitats temàtiques i la programació que treballem al llarg del curs.
És un projecte d'immersió lingüística i d'atenció als infants des dels
primers mesos de vida i que acompanya els més petits durant el seu
creixement d'una forma natural i espontània fent que passi a formar part
de la seva quotidianitat, tenint en compte els seus interessos, experiències
i l’entorn.

Recursos i material
A l'inici de curs s'els proporciona
als pares un dvd de videos amb
les cançons que es treballaràn
durant el curs i es penja a la web un
llibret didàctic on hi surten les
lletres i els temes que treballarem.
Això els permet compartir-ho
també a casa amb la família.
La mestre d'anglès arriba sempre
amb la capsa de la Tartel, on també
hi han els seus amics (l'Spider, els
Ducks, els Monkeys...) que també
apareixen a les cançons del dvd
que treballem.
Es capta l'interès dels nens/es i es
van treient objectes de la capsa
d'una manera molt teatral.

Com ho treballem
La motivació és un element bàsic
que incrementa les ganes
d’aprendre. Utilitzarem recursos
materials que siguin atractius per
als nens/es (dibuixos i imatges,
contes, titelles, videos, cançons) i
sempre amb el joc com a motor
principal.
Mitjançant escoltes repetides i
reforç positiu, fa que puguin
aprendre anglès amb la mateixa
facilitat que aprenen la seva
llengua materna, i aquesta és la
nostra manera de treballar-ho al
Querubí.

Equip professional
La Marta és la nostra professora
d'anglès certificada, formada i
motivada que ve a l'escola cada
dimecres. Ve de l'acadèmia Projekt
idiomes on dóna classes a nens/es.
Pensem que és molt important
que l'anglès s'introdueixi per una
professional, ja que aspirem a que
els alumnes adquireixin un bon
accent.
Si els nens aprenen malament la
fonètica d’una llengua de petits,
després els resultarà molt difícil
corregir-ho. Un nen petit aprèn els
sons d’una llengua, més que no
pas el lèxic.

Els dimecres arriba la Tartel
Agrupem els infants per grups, P0, P1 i P2 i fem sessions
d'uns 15, 15 i 20 minuts amb cada grup, depenent la
motivació que tinguin aquell dia. Ha de ser una activitat
divertida.
A P0 es treballa molt la música. Les cançons
acompanyades de moviment estimulen positivament
l'organització reflexa de l'oïda interna, i aquesta ajuda a
la adaptació ritmic-ambiental i a l'equilibri de l'infant, és
a dir, ajuda al nadó a conèixer els sons de l'altre idioma.
A P1 comencen a interactuar, a tenir curiositat. Sempre
com jocs. Comencen a dir alguna paraula i a seguir les
lletres de les cançons “a la seva manera”. Tenen molt
d'interès.
A P2 participen molt activament i es diverteixen. A mig
curs ja hem assolit paraules com Hola, bon dia, adéuu,
cap, silenci, seure, si us plau, algun color, alguna fuita,
algún animal... canten cançons, entenen ordres
senzilles...

Objectius
L'objectiu principal que ens proposem és donar a conèixer un nou mitjà de comunicació
mitjançant l’immersió: parlar al nen/a en anglès i, a poc a poc, anar introduint eines que facilitin
el diàleg (vocabulari, expressions, frases fetes, etc.). No pretenem que els infants acabin l'escola
bressol parlant anglès, però si que s'hagin familiaritzat amb l'idioma mitjançant les escoltes
repetides i hagin gaudit fent una activitat divertida i diferent.

Gràcies a
tots/es!

