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Objectius 
 

• Conèixer la terminologia d’algunes rutines diàries pròpies de l’escola i la llar 
d’infants.  

• Expressar amb fluïdesa frases senzilles relacionades amb el temps i les rutines 
diàries. 

• Comprendre textos senzills. 
• Millorar la competència escrita. 
• Llegir contes tradicionals en anglès. 
• Poder aplicar els aprenentatges de la llengua amb infants de llar d’infants i 

escoles . 
 
 
Descripció de la proposta 
  
La proposta consisteix en ensenyar utilitzant la metodologia pròpia de l’educació 
infantil de manera que l’alumnat pugui realitzar algunes de les activitats que realitzem 
amb els seus futurs nens i nenes. Per tant la idea és que les activitats puguin ser 
concebudes per l’alumnat com útils i pràctiques en el seu futur professional.  
Ens centrarem en treballar la rutina del temps, treballarem de forma bàsica la 
meteorologia i també les estacions de l’any. De forma transversal repassarem els 
colors.  
Per altra banda treballarem les rutines diàries i també els contes tradicionals. 
 
 
Aspectes didàctics i  metodològics 
 
- La metodologia ha de ser molt activa i lúdica. Per tal que l’alumnat es deixi anar i 
s’animi a participar podem plantejar algunes activitats com si fossin un joc.  
Pel que fa a la temporització cal deixar temps a classe per a preparar l’assaig dels 
contes i també per a preparar l’activitat de la previsió del temps. L’alumnat també 
haurà de dedicar hores fora de classe.  
 
 
La majoria de les activitats es poden treballar en parelles o petits grups. Les 
compressions orals es poden llegir inicialment en veu alta, i després deixar temps per 
a que es faci una segona i tercera lectura si cal en veu baixa.  
Fomentarem que l’alumnat faci ús de l’anglès  a l’aula tot i que siguin petites i senzilles 
frases.  
 
 
 
Recursos emprats 
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Per a poder realitzar les activitats a classe només necessitem connexió a Internet per 
a poder accedir als vídeos, cançons o pàgines. També utilitzarem un arxiu de so que 
he gravat amb la meva veu.  
 
Referència curricular 
  
 La proposta va dirigida a l’alumnat del cicle de grau superior d’educació infantil. La 
primera unitat és més genèrica i per tant es pot utilitzar en el mòdul Expressió i 
comunicació, però també en el mòdul Autonomia personal i salut infantil.  
Aquesta primera unitat també la podríem utilitzar en el mòdul de grau mitjà, Atenció a 
persones en situació de dependència concretament al mòdul d’atenció i recolzament 
psicosocial, ja que una de les activitats que cal realitzar amb la gent gran amb inici de 
demència és l’orientació espai-temporal i amb aquesta proposta també treballem 
aquesta funció cognitiva. 
La segona unitat està més relacionada amb els continguts de la unitat formativa 1: 
Expressió i comunicació verbal, del mòdul professional d’expressió i comunicació. 
 
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació del material: 
2. Es comunica en llengua anglesa, per escrit i/o oralment, amb clients o usuaris 
utilitzant situacions professionals habituals.  
 
Criteris d’avaluació  
2.1 Elabora documentació i textos relacionats amb les funcions més habituals de la  
professió.  
2.2 Utilitza amb agilitat la documentació i textos escrits en llengua anglesa habituals en  
situacions professionals diverses.  
2.3 Manté converses en llengua anglesa en situacions professionals habituals.  
2.5 Aplica amb fluïdesa la terminologia de la professió en llengua anglesa.  
2.6 Empra les estratègies comunicatives adequades a cada situació professional.  
2.7 Resol amb autonomia els problemes de comprensió i d'expressió en les 
comunicacions  professionals.  
 
 
 
Documents adjunts 
 

Material per al professorat: 
 

- Guia del professor 
 

- Documentació complementària; arxiu de so: “The weather forecast” que 
s’utilitza a l’activitat 1. A la resta d’arxius de vídeo o articles podrem accedir 
directament a través dels links que estan a les accions formatives. 

 
Material de treball per a l’alumnat: 
 

- Acció Formativa: conté dues unitats en documents diferents. 
 
Autoria 
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L'Ángela Rivero és llicenciada en psicologia i psicopegadogia. Des de fa 3 cursos 
treballa a l’Institut Andreu Nin del Vendrell amb l'especialitat de serveis a la comunitat. 
Prèviament ha treballat en educació infantil i primària, també en EAPS i en orientació 
educativa. Actualment és cap de departament de la família de serveis socioculturals i a 
la comunitat i tutora de pràctiques d’educació infantil a part de docent. Sempre li han 
agradat les llengües estrangeres i té el nivell B2 de francès i anglès. Durant el curs 
actual (2013-2014), ha realitzat sessions en llengua anglesa al mòdul d’expressió i 
comunicació d’educació infantil. 
 


