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Un breu resum 

 Avaluació de com va tot 

• Nostre mètode 

• Comprensió oral 

 

 



De què volem parlar… 

• Dies i grups 

• Què farem aquest curs i perquè? 

• Com s’apren un nou idioma? 

• Dades importants 

• Comentaris i preguntes 

 



Teachers  

 

 
 
 

Adam – United States  
 
Kahmisha– Canada 
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Que Farem Aquest Any? 

 

 
 
 

Cooking- 1 x mes 
Handycraft- 1 x mes 
Songs- 1 x mes 
Board Games- 1 x mes 
Sports- 1 x mes 
Books-Theatre 1 x mes 
 
Projects 
 



Que Farem Aquest Any? 

 

 
 
 

 
-Projectes 
-Family Days 
-Activitats de estiu 
 



Perquè ho fem? 

Aprenem amb molt moviment a utilitzem el cos i la 

ment junts. El cervell i el cos són un. En l’actualitat 

sabem que aprenem més quan ens movem a mesura 

que aprenem. Animem als nens a ballar i moures al 

ritme en l'aprenentatge d'una segona o tercera 

llengua. (Gardner, 1983; Doman, 1984; Dryden & 

Vos, 1997). 

 



Perquè ho fem? 

Perquè es important que s’ho passin bé?  

Tenim quatre cervells en un: el cervell reptil, el 

cervell emocional, el “petit cervell” i el cervell 

pensant. El cervell emocional es situa en el centre 

del cervell i és on s’enmagatzema la memoria. Per 

tant, l'aprenentatge és més fàcil si es fa emocional 

o divertit. De fet, la porta a l'aprenentatge és 

l’emoció (Jensen, 1994; MacLean, 1990; Dryden & 

Vos, 1997).  



Quina metodologia seguim? 

Què és CLIL? 

Content and Language 

Integrated Learning 

‘CLIL és un enfocament en 

què la llengua estrangera 

s'utilitza com una eina en 

l'aprenentatge d'un nou 

coneixement en el qual tant el 

llenguatge com el subjecte 

tenen un paper conjunt” 

(Marsh in Coyle, 2006) 



Fase I: Observació i imitació 

Fase I: Observació i imitació 

    Etapa silenciosa (que es pot combinar amb el xoc 

emocional). El nen/a s’està familiaritzant en la 

nova situació i escolta el llenguatge per començar a 

donar sentit al que succeeix al voltant d'ell/a.  

     Els infants comencen a imitar el que altres nens 

fan a la classe. D'alguna manera, fan “com si ho 

entenguessin”.  

     Els infants molt extrovertits poden utilitzar una 

gran quantitat de gestos corporals.  



    

 

Fase II:  

Utilització de paraules soltes i frases 
Comencen a utilitzar paraules o frases que son 

importants per la seva supervivència a la classe. Per 

exemple: 

"My turn" "I do" "Me too!" "that's mine!"  

“Water please” “Can I...” “Help” “I want”  

“Let's go” “Come on” “Stop!”  

 

Comencen a utilitzar el llenguatge però encara no 

estan segurs de què constitueixen paraules 

separades en anglès.  



    

 

Etapa III:  

Començament de la comunicació  
 

Els estudiants poden comunicar amb expressions i 
frases senzilles. Ells fan preguntes simples, que 
poden ser o no ser gramaticalment correcte, com 
"Puc anar al bany? "Alumnes iniciarà converses 
breus amb els companys de classe. Ells entendran 
històries fàcils de llegir a classe amb el suport 
d'imatges.  

 

 



Hand made! (Manualitats)  

• • Relacionat amb el centre d’interès o projecte, 

elaborarem manualitats per estimular l’ 

imaginació. 









Cooking 





El conte 

• • Llegim contes a 

classe. Els 

representem, els 

escoltem, els veiem 

animats, ens sorprenem 

i ens els expliquem 

entre nosaltres. 









Jocs de taula 

• Aprenem els colors, els números i vocabulari a 
traves dels jocs de taula més populars: who is 
who, go fish, etc. 









Psicomotricitat  

• Connectem la 

imaginació i el cos a través 

de contes, exercicis i 

històries que ens ajuden a 

incrementar la retenció 

lingüística  





Esports  

• Hem après nocions 

bàsiques de Frisbee, T-ball 

i Flag Football. 





Cançons/ritmes:  

• • Aprenem, cantem, representem, gravem i 

compartirem amb els pares cançons populars o 

actuals de grups angloparlants. 





Festes amb Familia: 
 
1er Semestre: Thanksgiving 
 
 
3er Semestre: Movie Night/inauguració  
 
 
 
 
 

Welcome Kids – Family Days 



 
 
 

Welcome Kids- Last Day 

 

Dijous, 1r de juny 



Estiu 2017 

• Day Camp / Esplai    99€/setmana 

• On?  Welcome English 

 Carrer Major de Sant Pere 16 

 9h a 13h   26 juny a 21 de juliol 

 
 
Explorers Day Camp 
 Voleu estar de colònies en un entorn natural sense sortir de Terrassa? Us 

agraden les aventures? A Welcome us oferim els Explorers Day Camp per a 
que nens i nenes puguin gaudir d’uns dies diferents sense sortir de Terrassa tot 
aprenent angles de manera divertida. Cada dia de la setmana farem una 
activitat diferent tot descobrint les possibilitats que ens dona la proximitat de 
l’escola al parc de Vallparadís. A més, almenys un dia a la setmana anirem 
d’excursió. 

 

  

  

  



Estiu 2017 

Summer camp Day Muntarem un campament com els de debò, 
aprendrem a muntar tendes de tot tipus, a cantar les 
cançons dels campaments i a fer menjar. Una vegada 
estigui acabat el campament, ens hi quedarem a dormir 
una nit  i ens ho passarem molt bé fent jocs de nit i cantant 
cançons.  

Adventure Day Amb la col·laboració de l’empresa Emocions, 
realitzarem activitats d’aventures en el parc de Vallparadis. 
Ens muntaran una tirolina adequada a aquestes edats i 
aprendran nocions bàsiques d’escalada.  

Water Day Anirem a la piscina i ens refrescarem tot jugant . 
Millorarem els coneixements de natació i aprendrem 
nocions bàsiques d’snorkeling, kayaking i jugarem dins 
l’aigua amb monitors experimentats. 

Sports Day A través del testimoni d’esportistes angloparlants en 
endinsarem amb el coneixement del rugbi, el frisbee i 
altres. Coneixerem les regles i visitarem les instal·lacions 
de la mà dels seus jugadors. 

  

  

  



 
 
 
 

Welcome Kids- Summer Camp 

(colonies) 

4 nits a la garrotxa en una casa 
- Activitats al medi ambient 
- Passeig en cavalls 
- Swimming 
- Cuina 
- Esports 
 

Pendent de confirmar setmana 
26 al 30 de juny O  3 al 7 de juliol 



 
 
 
 

Welcome Kids- Shrewsbury 

12 anys de edat  
7 nits a Shrewsbury Anglaterra 
Estada amb families  
Activitats de dia amb Nosaltres 
 

 
Dimecres 12 al 19 juliol  



Contact 

www.welcomecommunity.cat 
 

welcomelearningcommunity@gmail.com 
 

C/  Major de Sant Pere 16 
08222 Terrassa 

 
Adam: 615316999 

http://www.welcomecommunity.cat/
mailto:welcomelearningcommunity@gmail.com

