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2. CONTEXTUALITZACIÓ
Quan es parla d’escoles bressol, d’infants d’edats compreses entre els zero i els tres
anys, es tendeix a pensar que no es factible dur a terme activitats amb llengua anglesa
per la curta edat dels infants. El curs 2015-16 es va crear el primer “Equip ICE d’anglès
a primer cicle d’educació infantil (0-3 anys)” amb la finalitat de compartir amb la resta
de la comunitat educativa les experiències resultants d’aquest projecte. Des de l’equip
ICE tenim la inquietud de compartir les nostres activitats, programacions, propostes
educatives... i com venim de diferents escoles bressol, decidim crear un material
conjunt entre les diverses realitats. En concret, explicar més específicament les
particularitats de cada una de les escoles o llars d’infants que així ho desitgin.
En aquest document es pretén donar a conèixer la programació duta a terme en el
marc del projecte d’anglès a l’escola bressol municipal Albarés de Lleida, planificada
d’acord amb el Decret 101/2010, de 3 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments del
primer cicle de l'educació infantil, a mode d’exemple per facilitar la seva difusió,
compartir l’experiència i deixar-la com a punt de partida per qui vulgui engegar o
completar un projecte similar.

3. OBJECTIUS DE LA PROGRAMACIÓ
Amb aquest document es pretén:
 Compartir una eina i recurs educatiu del qual es pot beneficiar la resta de la
comunitat educativa, ja que pot emprar aquest material en la seva totalitat o a
mode de guia, adaptant tot allò que millor li convingui.
 Establir una xarxa on altres docents que duguin a terme un projecte d’anglès
tinguin l’opció d’aplicar tot o algun aspecte d’aquesta programació, puguin
transmetre que els hi ha funcionat bé i què no per tal d’enriquir-nos
mútuament i millorar la nostra tasca docent.
 Demostrar que infants de primer cicle d’educació infantil son capaços de
comprendre indicacions senzilles en una altra llengua, en aquest cas l’anglesa.
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4. JUSTIFICACIÓ
Aquests darrers anys a l’EBM Albarés s’està donant impuls a la llengua anglesa. Creiem
que l’etapa d’educació infantil és un bon moment per començar a experimentar amb
l’aprenentatge d’altres fonemes. Tal i com es contempla en el Decret 101/2010 de 3
d’agost d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle de l’educació infantil , les tres
àrees son les bases per a fonamentar el per què és important introduir la llengua
angleses a les aules, no per aprendre l’ idioma sinó per a familiaritzant-se basant-nos
en:


Àrea 1 - Descoberta d’un mateix i dels altres.
L’infant s’ha de conèixer a sí mateix i també als que l’envolten. Pot coincidir a
l’escola, el parc o qualsevol altre entorn amb un infant de llengua anglosaxona,
per aquest motiu, saber identificar que existeixen més persones al planeta amb
múltiples llengües. Aquest és un coneixement que no està de més ja que també
es poden treballar les diferents cultures i tradicions tot comparant-les amb les
tradicionals pròpies.



Àrea 2 - Descoberta de l’entorn.
L’infant aprèn que la llengua anglesa es parla en un

territori concret,

evidentment a primer cicle d’educació infantil no es pretén que marquin en un
mapa la ubicació de les zones de parla anglesa, però si que prenguin
consciència de que a casa no parlen aquest idioma però que hi han famílies que
si que ho fan. Aporta una informació extra i un coneixement de l’entorn tant
proper com llunyà.


Àrea 3 -Comunicació i llenguatges.
Imprescindible en el futur de cada infant. Cada cop més, som persones més
internacionals i són imprescindibles els idiomes per a desenvolupar certes
tasques. D’altra banda l’infant veu al carrer anglicismes “stop”, “parking”,
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“burger king”, etc… la comunicació i els llenguatges són una porta oberta al
mon.
L’any 2009, es va publicar l’estudi “Narrowing of intersensory speech perception in
infancy” on s’exposava a diferents nadons a estímuls auditius on van concloure que els
nadons eren capaços de descodificar els fonemes de llengua anglesa segons el gest de
la cara.
Creiem que el fet de oferir un tastet de llengua anglesa als infants d’una escola
bressol, es una manera d’ampliar el seu repertori de fonemes, provocant d’alguna
manera una reestructura de la seva percepció on es proporcionarà una eina
facilitadora de futurs aprenentatges lligats als idiomes.
A l’escola bressol municipal Albarés de l’Ajuntament de Lleida, durant el curs 2015 –
16, es va implantar el projecte d’anglès. Inicialment es pretenia treballar aspectes
relacionats amb el projecte d’Agenda 21 escolar en llengua anglesa on mitjançant
contes i cançons es treballava la importància de la sostenibilitat, el reciclatge i el
respecte vers la natura. Va tenir tant bona acollida per part dels infants que el curs
següent, 2016 – 17, es va decidir obrir el projecte als aspectes que es treballaven
l’escola, de tal manera que quan es duien a terme activitats vinculades amb la tardor,
Nadal, Sant Jordi... també se’n feien especifiques en llengua anglesa. Així doncs es
vinculava cada cop més l’anglès a la vida escolar del centre.
Així doncs, aquesta proposta didàctica funcional, pretén ser una eina consultable per a
totes aquelles persones que vulguin o no posar en pràctica algun aspecte d’aquesta
programació a l’escola bressol.
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5. OBJECTIUS DIDÀCTICS
Els objectius que es pretén assolir amb aquesta programació son els següents:
Conèixer que existeix altres idiomes.
Participar activament en les activitats proposades a l’aula.
Assenyalar i anomenar quin temps fa avui: sol, plou...
Coordinar els moviments dels contes, cançons i danses.
Conèixer l’ordre seqüencial dels contes explicats.
Reproduir les cançons i les danses.
Relacionar els diferents fruits amb la llengua anglesa

6. METODOLOGIA
L’activitat es basa en una metodologia participativa i lúdica on l’alumne poc a poc es va
fent el protagonista del seu propi aprenentatge. Inicialment, l’alumne és un
espectador però se’l convida gradualment a fer ús d’ elements diversos, com les
titelles, per tal que a mesura que l’infant es trobi còmode vagi participant en l’activitat
d’una manera més significativa.
És també activa, ja que mitjançant les danses i els jocs es convida a l’infant a moure el
cos per tal d’identificar millor les parts del cos i relacionar-se amb les seves accions.
Així mateix és un tipus de metodologia respectuosa amb els nens i nenes, ja que es
respecta en tot moment si volen o no participar de les activitats plantejades i es
treballa l’educació emocional, tot expressant amb l’ajuda d’unes titelles els diferents
estats anímics que podem sentir o que està sentint algun infant en un moment
determinat.
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7. TEMPORALITZACIÓ
Degut a les característiques1 de l’escola bressol on s’implementa aquesta programació,
les sessions es reparteixen de la següent manera:
HORARI

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

9:30
A
10:00
10:00
A
10:30

Aula
d’infants de
dos anys “A”
Aula
d’infants
d’un any “A”

Aula
d’infants de
dos anys “B”
Aula
d’infants
d’un any “B”

Aula d’infants
de dos anys
“C”
Aula d’infants
d’un any “C”

DIJOUS
Aula dels
nadons*

DIVENDRES

*Nadons: l’horari és flexible.

Es pot observar que els infants de les aules “A” d’un i dos anys, faran anglès tots els
dilluns. Mentre que els nens i nenes de les aules “B” ho faran cada dimarts i així la
resta. D’aquesta manera tots els infants de l’escola gaudiran un cop a la setmana, amb
els seu grup-classe, d’una sessió de llengua anglesa.

1

Les ràtios actuals de l’escola son: a l’aula de nadons hi han 6 infants, a les aules d’un any hi
han 12 infants a cada aula i a les de dos anys hi han 20 infants a cada aula. Això correspon a un
total de 102 alumnes.
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8. PROGRAMACIÓ

English time!

TÍTOL
GRUP CLASSE

TEMPORALITZACIÓ

PERÍODE

CURS ESCOLAR

EDUCADORA

Aula de 0 anys , 1 any i 2 anys

del 5 d‘octubre al 22 de
juny

3 trimestres

2017-18

Mònica Berenguer Sans

ÀREES




Descoberta d’un mateix i dels altres
Descoberta de l’entorn
Comunicació i llenguatges

JUSTIFICACIÓ
Donat la importància de les llengües estrangeres, s’introduirà un tastet de la llengua anglesa en format d’activitats, contes
i cançons.

OBJECTIUS D’APRENENTATGE

CAPACITATS/OBJECTIUS
1

2

Conèixer que existeix altres idiomes

X

X

Participar activament en les activitats proposades a l’aula.

X

X

3
X

Assenyalar i anomenar quin temps fa avui: sol, plou...
Coordinar els moviments dels contes, cançons i danses.

X

Conèixer l’ordre seqüencial dels contes explicats.
Reproduir les cançons i les danses.
Relacionar els diferents fruits amb la llengua anglesa

X

4

6

7 8

X

X

X

X

X X L’observació serà sistemàtica seguint si es compleixen o no els
objectius d’aprenentatge/capacitats.
X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
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OBSERVACIÓ I DOCUMENTACIÓ

X

X
X

X
X

X X L’educadora farà partícips als infants sempre posant-se a la serva
altura.
X X
X X Es respectarà el ritme e interessos dels infants.
X
X

Comunicació i
llenguatges

Descoberta de
l’entorn

Descoberta d’un mateix i dels
altres

CONTINGUTS D’APRENENTATGE






















Identificació com a persona, coneixement d’algunes característiques personals pròpies per assolir el grau de seguretat emocional i afectiva corresponents
al moment maduratiu de l’infant.
Domini progressiu de les possibilitats expressives, perceptives i motores del propi cos i utilització dels recursos personals què disposa en la vida
quotidiana.
Manifestació i expressió de les pròpies emocions i sentiments, utilitzant el llenguatge com a mitjà d’expressió i comunicació.
Progrés en l’adquisició d’hàbits relacionats amb el benestar corporal i la seguretat personal, la higiene i la salut, així com en l’inici d’hàbits d’ordre,
constància i organització en les activitats en què participa.
Participació amb iniciativa i constància en les activitats quotidianes d’alimentació, de descans, d’higiene i iniciant-se en la pròpia autonomia.
Domini progressiu del domini oculomanual així com en les habilitats manipulatives que li serviran per a explorar els diferents objectes.
Iniciativa per dur a terme activitats i resoldre les possibles dificultats.
Disposició d’establir relacions afectives positives amb les persones del seu entorn.
Comprensió i apreciació progressiva de l’entorn immediat iniciant-se en les habilitats socials que facilitin l’acceptació en el grup d’iguals.
Iniciació en la terminologia espaial: here/there, inside/out, up/down, near/far....
Iniciació en la terminologia temporal: morning/afternoon/night, now/then, today/tomorrow...
Observació i exploració de l’entorn.
Observació i constatació dels canvis que pateixen els elements de l’entorn: persones, animals, plantes, temps, objectes varis...)
Iniciació en la diferenciació d’algunes qualitats sensorials fruit de l’exploració.
Iniciació en nocions quantitatives derivades de situacions quotidianes: many/few, more/less...
Iniciació i descoberta de l’ús del llenguatge corporal, verbal, musical i plàstic.
Comprensió de les intencions i dels missatges que li adrecen les persones adultes i altres infants.
Coneixement i utilització de manera progressiva de les normes que regeixen els relats i converses (espera, atenció, to, interès, iniciativa...)
Expressió de necessitats, sentiments i idees.
Iniciació en l’ús de diferents formes de comunicació, esforçant-se per fer-se entendre i escoltant els altres.
Relat d’experiències anteriorment viscudes i relacionar-les amb situacions semblants. (metacognició)
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SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA
ORGANITZACIÓ
ATENCIÓ A LA
A TENIR EN COMPTE
SOCIAL
DIVERSITAT
1. Hello ( 5’ aprox.)+ Good
GG
FALTA
Que funcioni el format del USB amb el reproductor.
USB amb música
morning
(gran grup)
TEMPORALITZACIO
La col·laboració activa de la mestra d’aula.
L’educadora anirà a l’aula parlant tota l’estona en anglès. Durà posat un davantal per tal de diferenciar-se de la resta d’educadores que parlaran en la llengua vehicular.
Els infants estaran asseguts fent el bon dia tal i com ho fan cada dia, l’educadora de parla anglesa s’adaptarà al funcionament de l’aula, no els infants a ella i sols variarà que
cantaran la cançó “Hello” a diferència dels altres dies.
Davantal i elements
2. What’s the weather like
GG
FALTA
del temps: sol, núvol,
Disposar de tots els elements temporals en condicions.
today? (10’ aprox.)
(gran grup)
TEMPORALITZACIO
pluja...
L’educadora desprès de cantar la cançó “hello” i escenificar-la, preguntarà als infants quin temps fa avui. Per tal d’ajudar a l’adquisició del nou vocabulari mostrarà i
preguntarà als infants si hi ha sol (amb una titella d’un sol), si plou (amb una titella d’un núvol amb pluja), etc...
Es de suposar que els infants no sabran la resposta correcta en angles però que sabran senyalar el sol si fa sol, etc..
Conte i
GG
FALTA
3. Tale time (5’ aprox.)
titella/fofucha, entre
Vocabulari senzill i repetitiu
(gran grup)
TEMPORALITZACIO
d’altres
L’educadora de parla anglesa explicarà als infants el conte d’elaboració amb el suport d’unes làmines i d’una titella.
GG
FALTA
Que funcioni el format del USB amb el reproductor.
4. Singing a song (5’ aprox.)
USB i rproductor
(gran grup)
TEMPORALITZACIO
La col·laboració activa de la mestra d’aula.
Durant el curs s’aniran cantant les cançons que corresponguin amb l’estació de l’any vigent.
Tenir presents les
GG
5. Breakfast time! (10-12’ aprox.)
Fruita
al·lèrgies i
(gran grup)
intoleràncies
L’activitat d’esmorzar saludables es durà a terme en llengua anglesa. La mateixa dinàmica que es dugui a terme a l’aula. Sols canviarà l’idioma.
En funció de
GG
6. Activity! (10-12’ aprox.)
l’activitat
(gran grup)
Es durà a terme activitats com la recollida selectiva de les piles usades, plantar l’hort, etc... al voltant del projecte de l’Agenda 21 del curs vigent.
ACTIVITATS

MATERIALS I
RECURSOS
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9. CRONOGRAMA
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10.

AVALUACIÓ

L’avaluació ha de constatar si s’han complert els objectius plantejats.
Emprarem el sistema bàsic del semàfor per a recollir ràpidament la informació, ja que s’ha d’omplir per cadascun dels alumnes.
S’han complert aquests objectius?

MOLT

POC

GENS

NO VALORABLE

Conèixer que existeix altres idiomes
Participar activament en les activitats proposades a
l’aula.
Assenyalar i anomenar quin temps fa avui: sol,
plou...
Coordinar els moviments dels contes, cançons i
danses.
Conèixer l’ordre seqüencial dels contes explicats.
Reproduir les cançons i les danses.
Relacionar els diferents fruits amb la llengua
anglesa
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11.

VALORACIÓ DELS RESULTATS OBTINGUTS

Durant aquests tres cursos hem vist que és una activitat gratificant pels infants.
Ràpidament identifiquen la figura de la “teacher”. Anecdòticament hi ha infants que en
veure a la “teacher” li diuen “hola hello”, com si “hello” fós el seu nom. Ràpidament
podem extreure que son capaços de vincular la paraula anglesa amb la persona que
desenvolupa el projecte d’anglès a l’escola.
L’escola bressol municipal Albarés s’organitza per grups homogenis, significa que els
infants son agrupats per l’any de naixement. Hi ha escoles que es distribueixen amb
grups heterogenis, alumnes de diferents franges d’edat juntes, però aquest no es el cas
d’Albarés, per la qual cosa es més evident observar l’evolució segons els trams d’edat.
Al ser una escola de més d’una línea, ens proporciona també una visió més global. Per
tant, hem observat que els nens i nenes de les aules d’un any quan al curs següent son
alumnes de les aules de dos anys tenen més coneixement del funcionament de les
sessions ja que podríem dir que son experts o veterans en aquesta metodologia. Cal
tenir present que a les aules de dos anys hi ha alumnes que el curs anterior no
assistien a l’escola així que aquests son novells en el projecte i llavors s’evidencia més
els alumnes que el curs passat ja havien treballat les cançons, contes i jocs amb la
“teacher”.
Quan vam iniciar el projecte a l’aula de nadons, desconeixíem com reaccionarien. Hem
observat durant aquests tres cursos que funciona el projecte, que els infants tenen una
gran capacitat d’atenció. Els nadons de principis d’any, mouen les mans al so de la
música o es balancegen com si d’una dansa es tractés, es posen la titella a la boca per
explorar, però la majoria reaccionen estant asseguts/des i observant en tot moment
sense perdre detall.
A les aules d’un any segueixen la sessió d’anglès movent el cos al so de la música tot
atenent per a no perdre detall de la titella o la sorpresa que apareixerà de la capsa, es
tot un ritual de descoberta. Aquests jocs de moviment depenen del moment
maduratiu en que es troben els infants. Per aquest motiu, s’han dut a terme al tercer
trimestre quan els nens i nenes ja tenen més autonomia.

Cal destacar que els infants de les aules de dos anys acostumen a ser els mes actius i
participatius. Ja sigui per que son els/les veterans/es o pel moment maduratiu en que
es troben, son els infants que segueixen més les consignes quan parlem de jocs i
danses. En aquestes aules ja ens trobem amb algun/a nen/a que et respon “hello”,
“happy” quan li preguntes. També son ells/es mateixos/es els que et demanen cantar
alguna cançó determinada i/o ajudar-te amb les titelles.
Tot reflexionant, ens vam adonar que valoràvem molt positivament dur a terme aquest
projecte, però ens sorgia el dubte de quina era la opinió de les famílies respecte a
aquest, així que vam elaborar una enquesta i de manera totalment voluntària i
anònima els hi vam fer arribar a les famílies de les aules d’un i dos anys. Cal matisar
que a l’aula de nadons no es va poder passar ja que per aquelles dates els nadons
seguien un altre ritme i encara no s’havien iniciat en el projecte amb total
funcionalitat.
Així doncs, les preguntes que es van fer arribar eren les següents:

1. Creieu que es beneficiós que els nens/es comencin tan aviat a fer un
tastet d’anglès?
2. Creus que el teu fill/a ha après alguna paraula des de que han
començat angles?
3. Creus que l’activitat d’anglès li agrada?
4. Com a conseqüència de l’activitat, A casa....
a. No diu res en anglès
b. Diu alguna paraula en anglès
c. Diu unes quantes paraules en anglès
d. Canta cançons en anglès
5. Valoreu l'activitat d'anglès (sent 1 la puntuació més baixa i 5 la més
alta)

Es van fer arribar a un total de 96 famílies i ens van respondre 19. Així doncs hi va
haver una participació d’un 19’79%. Desconeixem si les famílies que tenen més d’un fill
a l’escola van respondre només una enquesta o una per a cada fill/a. Però val a dir que
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la resposta va ser bastant baixa. Però fixant-nos en aquestes, els resultats gràfics son
els següents:

Podem extraure que el 100% de les respostes donen un claríssim si al fet de que
creuen que l’activitat d’anglès beneficia als seus fills/es.

En aquesta pregunta un 73,7% de les respostes es favorable. Un 15,8% no saben o no
responen mentre que un 10,5% creuen que no ha après el seu fill/a alguna paraula en
llengua anglesa des de que han començat les sessions.
Seria interessant de cara a properes enquestes determinar si les respostes son
referents a infants de les aules d’un any, fet que podria justificar que encara no diguin
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paraules en anglès o si pel contrari es refereix a alumnes de les aules de dos anys, els
quals tenen el llenguatge més desenvolupat.

Un 78,9% de les famílies que han respost l’enquesta opinen que al seu fill/a li agrada
l’activitat d’anglès, mentre que un 21,1% no sap o no contesta. És un indicador bastant
favorable que reitera la importància de definir l’enquesta per edats per destriar si el
fet de no poder assegurar que agrada l’activitat es perquè l’infant no ha expressat
aquesta sensació per mancança de llenguatge o per un altre motiu.
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Amb aquesta pregunta es pretenia poder extraure si els infants quan estan a casa amb
la seva família canten cançons o diuen paraules en llengua anglesa. Un 26,3% va
afirmar que no deia res en anglès, mentre que un 42,1% diu afirma que l’infant diu
alguna paraula. Un 31,6% diu algunes paraules, tot i que un 21,1% canten cançons o
fragments d’aquestes. Es podria dir que les sessions d’anglès han traspassat de l’aula.

Es va demanar que es donés una nota general respecte de l’activitat d’anglès, per tal
de no caure en la costum de realitzar un projecte el qual no agrada o no desperta
interès, però val a dir que un 21,1% li va donar un 4 de 5 i un 73,7% un 5 de 5. Hi va
haver un 5,3% que va respondre no sé-no contesto.
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Veient les respostes facilitades podem concloure que les famílies participants a
l’enquesta valoren positivament el projecte d’anglès. Que alguns infants diguin alguna
o vàries paraules o fins i tot cantin cançons de les que es treballen durant les sessions
fa que aquest projecte prengui més significat. Reflexionant sobre algunes respostes
“no sé-no contesto” s’hauria de trobar la manera de plasmar millor aquesta activitat
per tal de que les famílies coneguessin millor com i que s’hi treballa. Seria una manera
d’apropar una mica més a les famílies al projecte i en definitiva, encara més, a l’escola.
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13.

AGRAÏMENTS

Primer de tot, donar les gràcies a les famílies de l’escola. Sense elles no podríem
avançar.
Gràcies als/les companys/es de l’escola bressol municipal Albarés de Lleida pel suport
i la bona acollida del projecte d’anglès.
Agraïm també a la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Lleida.
Finalment donem les gràcies a l’ICE de la Universitat de Lleida per oferir-nos un espai
on trobar-nos per reflexionar respecte a la nostra pràctica educativa i cedir-nos una
plataforma on compartir les nostres experiències i vivències educatives.
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