Benvolgudes famílies,

Segons la butlleta d’inscripció per les activitats que l’AMPA organitza durant la jornada reduïda
del 6 al 21 de juny, ambdós inclosos, heu escollit que el vostre fill o filla faci el taller d’ ANGLÈS
durant aquests 12 dies, de 3 a 2/4 de 5h de la tarda.

L’activitat la durà a terme Anna Sala, llicenciada en Traducció i Interpretació per la UAB i
graduada en European Languages and Culture per la University of Kent (Regne Unit), amb més
de 15 anys d’experiència en la docència de la llengua anglesa i 7 al capdavant de l’acadèmia
BRITANNIA.

-

EDAT: 1r, 2n i 3r de primària.

-

METODOLOGIA:

Per aquesta franja d'edat treballarem a través de la Star Family (la família Star), els seus amics i
les seves joguines. Tots aquests personatges proporcionen contextos divertits, familiars i amb
sentit en els quals els nens s'hi poden identificar fàcilment.
Com que seguim amb l'aprenentatge integral de la llengua, aprenem amb les situacions
quotidianes; el vocabulari que es treballa és relacionat amb la seva vida del dia a dia (casa,
mobiliari, família, àpats i menjar, amics i sortides- ciutat, granja, muntanya...- hobbies i
tanquem amb les vacances.)
Els alumnes gaudeixen molt a través dels jocs,manualitats, contes i cançons que acompanyen
la temàtica donada i això fa que es fixi i interioritzi molt fàcilment el contingut treballat a
l’aula.
L’últim dia de l’activitat (21 de juny de 2017) serà obert als pares on podrem fer una petita
representació del vocabulari i cançons apreses durant aquests dotze dies.
-

OBJECTIUS:

Gaudir mentre aprenem una llengua i manera nova de comunicar-nos. El nostre objectiu és
ampliar tan com ens sigui possible en aquests 12 dies els coneixements de la llengua anglesa
mitjançant la metodologia explicada anteriorment.

Nom monitora: Anna Sala
Tel: 93 880 10 91
Mail: britannia.idiomes@gmail.com

Si voleu que el nen/a marxi sol de l’escola o que un menor el reculli, cal que firmeu
l’autorització següent i l’entregueu al monitor de l’extraescolar:

AUTORITZACIÓ DE SORTIDA I RECOLLIDA D’ALUMNES
En/Na........................................................................................ amb DNI/NIE/Passaport
núm..........................................., com a pare, mare o tutor/a legal de
l’alumne/a........................................................................................... del curs........................ .
Autoritzo que el meu fill/a marxi sol de l’escola cap a casa, a 2/4 de 5 de la tarda, després de
les activitats extraescolars.
Autoritzo (nom del menor d’edat que recollirà el nen/a)
............................................................................................... a recollir el meu fill/a a la sortida
de l’escola, a 2/4 de 5 de la tarda, després de les activitats extraescolars.

Signatura del pare, mare o tutor/a legal de l’alumne
Taradell, ......... de ............................... de 2017

