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Extraescolars  d’anglès 

Una estada a Anglaterra, Irlanda i els Estats Units 
sense moure’s de l’escola. 

Infantil / Primària / ESO 

Learn English on Holiday!!! 
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Learn English on Holiday
dilatada experiència realitzant cursos i classes per alumnes de primària, secundaria i 
universitat, així com per a la formació del professorat i empreses
lingüístiques.  
 
 Som escola i agencia de viatges i serveis educatius

 
• Extra-Escolars d'anglès 
 
Realitzem classes extra-escolars d'anglès a diferents escoles i Instituts, amb 
metodologia pròpia, que adapta les classes per a la 
nivells (A1, A2, B1, B2, C1, C2) reconeguts pel
realitzant els exàmens directament amb nosaltres.  
LEOH - PEARSON, amb p
possibilitat de continuar les classes a la nostra plataforma 
 
L’educació és la nostra passió, oferint un servei d’extraescolars en anglès únic, 
adaptat a les necessitats i característiques de cada context. La nost
dona nom, Learn English 
nostres alumnes són el primer, així doncs, ens basem en la constant motivació per 
aprendre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Presentació 

English on Holiday és un projecte de professionals de l'educació, amb una 
dilatada experiència realitzant cursos i classes per alumnes de primària, secundaria i 
universitat, així com per a la formació del professorat i empreses

Som escola i agencia de viatges i serveis educatius, especialitzats en:

d'anglès  

escolars d'anglès a diferents escoles i Instituts, amb 
metodologia pròpia, que adapta les classes per a la preparació i 
nivells (A1, A2, B1, B2, C1, C2) reconeguts pel Departament i el Ministeri d'educació, 
realitzant els exàmens directament amb nosaltres.  Som centre acreditat examinador 

, amb preparació d’exàmens durant tot l'any (90% aprovats)
possibilitat de continuar les classes a la nostra plataforma On

L’educació és la nostra passió, oferint un servei d’extraescolars en anglès únic, 
adaptat a les necessitats i característiques de cada context. La nost

Learn English On Holiday (Aprèn anglès gaudint). Per a nosaltres els 
nostres alumnes són el primer, així doncs, ens basem en la constant motivació per 
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és un projecte de professionals de l'educació, amb una 
dilatada experiència realitzant cursos i classes per alumnes de primària, secundaria i 
universitat, així com per a la formació del professorat i empreses, viatges i estades 

especialitzats en: 

escolars d'anglès a diferents escoles i Instituts, amb una 
preparació i titulació oficial dels 

t i el Ministeri d'educació, 
Som centre acreditat examinador 

durant tot l'any (90% aprovats) i 
Online. 

L’educació és la nostra passió, oferint un servei d’extraescolars en anglès únic, 
adaptat a les necessitats i característiques de cada context. La nostra filosofia ens 

(Aprèn anglès gaudint). Per a nosaltres els 
nostres alumnes són el primer, així doncs, ens basem en la constant motivació per 



 

A les nostres classes els infants i joves desenvolupen l’anglès de forma lúdica i 
vivencial, a través de diferents temàtiques i activitats dirigides al desenvolupament 
comprensiu i comunicatiu de la llengua, alhora que els porta a endinsar
context cultural i social dels diferents territoris de parla anglesa. 
 
Així doncs, les extraescolars de 
que els alumnes gaudeixin d’una experiència didàctica única, enriquidora i 
professional. A LEOH, som conscients 
els preocupa la immersió lingüística dels seus infants, sinó que aquesta sigui de 
qualitat, garantint una integració cultural i social, global i constructiva. 
Des de LEOH treballem per a que els nostres alumnes puguin desenvolupar aquest 
tipus d’aprenentatge a les aules de la pròpia escola, implicant a familiars, centres 
educatius, i per suposat, als propis infants i joves. 
 
 Projecte Educatiu 

 
El nostre projecte educati
CurrIculum (Currículum Anglès). Des dels continguts, els objectius, la metodologia, 
fins els criteris d’avaluació s’han desenvolupat a partir d’un anàlisis exhaustiu 
d’aquest document adaptat a les necessitats i característiques del nostre context 
educatiu i social.  

A les nostres classes els infants i joves desenvolupen l’anglès de forma lúdica i 
vivencial, a través de diferents temàtiques i activitats dirigides al desenvolupament 
comprensiu i comunicatiu de la llengua, alhora que els porta a endinsar

cultural i social dels diferents territoris de parla anglesa. 

es extraescolars de Learn English On Holiday
que els alumnes gaudeixin d’una experiència didàctica única, enriquidora i 

, som conscients de que hi han famílies a les que no només 
els preocupa la immersió lingüística dels seus infants, sinó que aquesta sigui de 
qualitat, garantint una integració cultural i social, global i constructiva. 

treballem per a que els nostres alumnes puguin desenvolupar aquest 
tipus d’aprenentatge a les aules de la pròpia escola, implicant a familiars, centres 
educatius, i per suposat, als propis infants i joves.  

El nostre projecte educatiu es basa en els criteris establerts pel 
(Currículum Anglès). Des dels continguts, els objectius, la metodologia, 

fins els criteris d’avaluació s’han desenvolupat a partir d’un anàlisis exhaustiu 
d’aquest document adaptat a les necessitats i característiques del nostre context 
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A les nostres classes els infants i joves desenvolupen l’anglès de forma lúdica i 
vivencial, a través de diferents temàtiques i activitats dirigides al desenvolupament 
comprensiu i comunicatiu de la llengua, alhora que els porta a endinsar-se en el 

cultural i social dels diferents territoris de parla anglesa.  

Holiday estan pensades per a 
que els alumnes gaudeixin d’una experiència didàctica única, enriquidora i 

de que hi han famílies a les que no només 
els preocupa la immersió lingüística dels seus infants, sinó que aquesta sigui de 
qualitat, garantint una integració cultural i social, global i constructiva.  

treballem per a que els nostres alumnes puguin desenvolupar aquest 
tipus d’aprenentatge a les aules de la pròpia escola, implicant a familiars, centres 

es basa en els criteris establerts pel British National 
(Currículum Anglès). Des dels continguts, els objectius, la metodologia, 

fins els criteris d’avaluació s’han desenvolupat a partir d’un anàlisis exhaustiu 
d’aquest document adaptat a les necessitats i característiques del nostre context 
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A LEOH oferim una experiència educativa única adaptada a cada aula perquè els 
nostres alumnes visquin i descobreixin la llengua anglesa des d’un enfocament 
comunicatiu, lúdic i vivencial. Una experiència compartida constantment amb les 
famílies, on la comunicació esdevé la clau, a través de diferents plataformes des de 
les que estar constantment informats dels progressos diaris dels seus infants i joves.  
 
 Valor afegit LEOH 

 
A més de millorar el seu anglès amb la extra-escolar, també podeu gaudir de tots 
aquets serveis educatius que realitzem:  
 
• Colònies a Catalunya durant el curs escolar i Summer Camps a l'estranger  
 
Colònies multi-activitat (Sing along, Pub Quiz, Esports, Aventura, Teatre, etc.) 
durant el curs escolar Catalunya i a l'estranger. Primària, ESO i BAT. I Summer 
Camps a partir de dues setmanes a Irlanda, UK, USA... 

 
• Any acadèmic, trimestre o semestre a països nadius i convalidant estudis 
 
Estudiar com un alumne més a UK, Irlanda, USA o Canadà principalment, 
convalidant estudis i sent pràcticament bilingües a la tornada.  Creixement personal i 
factor diferenciador al seu currículum. ESO / BAT / Universitat i Màsters.   
 
•  Formació del Professorat   
 
Teacher Training, CLIL, Methodology, Speaking, TESOL, CELTA, General English 
del nivell corresponent, etc. Som empresa colaboradora i tramitadora del programa 
Erasmus+ per al professorat (d'anglès o d'altres assignatures).  
 

 
• Viatges educatius i de fi de curs, Immersió lingüística i Intercanvis  
 
Realitzem els millors Viatges educatius i/o de fi de curs per a Primària, Secundària i 
Universitat, amb programa d’activitats lúdic, cultural i educatiu en anglès o lliure. Des 
de 399€, 5 dies 4 nits amb tot inclòs. Dublín, Londres, Edimburg, Malta, Roma, 
Berlín, etc. (Amb classes o sense, allotjament amb famílies, hotel o residència).   
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• Cursos d’anglès i Estades lingüístiques, preparació d’exàmens  
 
UK, Irlanda, USA, Canadà, Malta... / Setmana d'immersió Lingüística / Intercanvis 
Estades de dues setmanes o més, o de 5 dies/4 nits amb classes o sense, amb 
programa educatiu i d'activitats inclòs. Possibilitat de continuar el curs a la nostra 
plataforma Online. *També altres idiomes: Alemany, Francès, Italià, Xinès, etc.  
 
• Family Vacation / Vacances en família a països nadius 
 
Estades de dues setmanes o més en família, amb curs d’anglès per a cada nivell i 
edat, programa d’activitats o lliure, etc.  

 
• Work & Study  
 
Programes de treball i estudi a l'estranger. Amb feina i allotjament assegurada 
l’arribada.  
  
Anglès per a Empreses i Serveis lingüístics i Auxiliars 
 
Cursos d'anglès personalitzats per a empreses, traduccions, acompanyament 
comercial internacional, Professors substituts, Monitors, Bibliotecaris, Auxiliars, 
Servei Menjador amb opció d’anglès, Plataforma pròpia cursos online...   
 
I molt més!  
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Per tal de conèixer millor la nostra manera de treballar, a continuació es presenta 
una breu introducció al sistema educatiu britànic que ajudarà a conèixer la seva 
estructura, i de quina manera adaptem la mateixa a les nostres classes.  
 
Dins el sistema educatiu anglès l’educació infantil no és obligatòria, i compren les 
edats dels 2 als 4 anys. A partir d’aquesta etapa comença l’escolarització obligatòria 
que abasta des dels 5 anys (Foundation Stage) fins als 16 anys (Key Stage 4). El 
document que determina els criteris educatius en cada una de les etapes és el 
National Currículum, que s’estructura segons el EarlyYears Fundation Stages Profile 
(a l’educació infantil), el Primary National Currículum (a l’educació primària) i el 
Secondary National Currículum (a l’educació secundària).  
 
L’educació infantil (no obligatòria) es duu a terme a les Nursery Schools. En aquesta 
etapa no s’estableixen cursos, sinó que existeixen dues petites divisions 
denominades EarlyYears Foundation Stage, que abasten els 2-3 i 4 anys (Nursery), 
i els 4 i 5 anys (Reception). D’altra banda la separació de cursos no està lligada al 
any de naixement, sinó al nivell maduratiu de l’alumne/a, responent a la política de 
No Setting. El EarlyYearsFundationStagesProfile(el currículum Anglès d’Educació 
infantil), es centra en la formació dels hàbits d’autonomia personal, els centres 
d’interès dels infants, l’aprenentatge per descobriment, i les activitats demanipulació. 
 
L’objectiu és el creixement personal dels infants a través de les àrees bàsiques de 
desenvolupament: Personal, Social and Emocional development (desenvolupament 
personal, social i emocional), Physical Development (desenvolupament físic), 
Communication, Language and Literacy Development (desenvolupament 
comunicatiu i lingüístic), Knowledge and Understanting of theWorld (coneixement i 
comprensió del món) and Mathematical Development (desenvolupament 
matemàtic).  
 
L’observació és l’element clau a través del que avaluar l’evolució evidenciada en les 
activitats i propostes orientades a proporcionar eines bàsiques d’inclusió social i 
cultural. Així doncs, la metodologia d’aula es basa en el treball en equip i la 
descoberta autònoma acompanyada pel docent, qui ofereix l’espai i els materials 
necessaris per la mateixa, segons la resposta dels alumnes. Les assemblees (on els 

2. Extra-Escolar LEOH  -  Introducció al Sistema Educatiu Britànic 
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infants expressen les seves experiències, idees i opinions) són fonamentals per 
assolir aquesta fita a través de racons de joc on descobrir i treballar les capacitats i 
habilitats vinculades a cada una de les àrees de desenvolupament. 
 
En iniciar l’educació obligatòria es duu a terme una organització diferenciada per 
etapes (primària i secundària). Aquestes etapes alhora es divideixen en cicles o 
KeyStages, que es classifiquen segons cursos o Years.  
 
Pel que fa a l’educació Primària, aquesta es correspon amb els Key Stages 1 i 2 (o 
years del 1 al 6, comprenent dels 6 als 11 anys), s’imparteix a les Primary Schools 
(escoles d’educació primària). El Primary National Curriculum és el currículum 
educatiu que regeix aquesta etapa, i diferencia entre assignatures obligatòries (Core 
Subjects) i d’altres no obligatòries (Non-core Subjects). En el primer grup trobem la 
llengua anglesa, les matemàtiques i les ciències, mentre que en el segon grup 
s’agruparien la llengua estrangera, el disseny i la tecnologia, la informació 
tecnològica, la història, la geografia, l’art, la música, l’educació física, l’educació 
religiosa i, en alguns casos, l’educació social i personal, i la ciutadania. 
 
A tots els cursos de primària són comuns aquestes assignatures, desenvolupades 
pel mestre, qui elabora els seus propis materials i planifica els espais d’aprenentatge 
per tal d’assolir els objectius establerts a l’etapa. A l’aula aprendre a aprendre és la 
clau, així doncs els/les mestres proporcionen les oportunitats als seus alumnes per a 
que puguin accedir a aquests coneixements respectant el seu ritme i valorant les 
característiques personals que els fan únics. Tota aquesta planificació es consensua 
amb els directors de centres i els caps d’àrea (subjectleaders) per tal de respondre 
als criteris establerts per la normativa educativa. 
 
L’avaluació que es duu a terme és continuada, per tal de assolir de forma natural i 
amb èxit les proves específiques (segons l’àrea) en finalitzar cada etapa. 
 
L’Educació Secundària es duu a terme als High Schools (instituts), és l’última etapa 
de l’educació obligatòria, i es correspon amb els Key Stages 3 i 4 (years del 7 fins al 
11, comprenent dels 11 als 14 i dels 14 als 16 anys). El Secondary National 
Currículum (el Currículum Britànic de l’Educació Secundària Obligatòria) estableix 
una divisió entre el primer cicle (Key Stage 3) i el segon cicle (Key Stage 4) 
d’aquesta etapa. Així doncs, al primer cicle es contempla l’anglès, les matemàtiques, 
les ciències, el disseny i la tecnologia, la tecnologia de la informació i la 
comunicació, la història, la geografia, les llengües estrangeres, la música, la 
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ciutadania i l’educació física com a assignatures comuns. En aquesta organització, 
es dona més pes a les assignatures instrumentals com les matemàtiques, les 
ciències o l’anglès, seguint la línia establerta per les Core Subjects de l’etapa 
anterior.  
 
D’altra banda, existeixen altres assignatures opcionals dirigides a orientar als joves 
segons la seva perspectiva laboral (Careers Educationand Guidance), les 
assignatures vinculades a l’educació socio-afectiva i sexual (Sex and Relationship 
Education), i l’educació en la religió (que abasta l’estudi de diferents religions). Les 
famílies poden decidir l’assistència o no assistència dels seus joves a les classes 
d’educació socio-afectiva i sexual (que no es considerin obligatòries), i a les classes 
de religió. 
 
En finalitzar el primer cicle, els joves han de superar un examen nacional (centrat en 
les assignatures de ciències, matemàtiques i anglès) per accedir al Key Stage 4 
(segon cicle de l’etapa d’educació secundària obligatòria). Un cop iniciada aquesta 
segona etapa, s’estableixen com a assignatures obligatòries (Core Subjects) l’anglès, 
les matemàtiques i les ciències. D’altra banda els joves tenen la possibilitat d’escollir 
algunes assignatures que volen cursar entre diferents possibilitats que depenen del 
centre educatiu i les habilitats de cada alumne. Aquestes assignatures es centren en 
la tecnologia de la informació i la comunicació, l’educació física i l’educació per a la 
ciutadania, i altres desenvolupades pel propi centre i vinculades amb les següents 
àrees: arts, disseny i  tecnologia, humanitats i llengües estrangeres. En finalitzar 
l’etapa del Key Stage 4, es duu a terme un examen final per tancar aquest cicle i per 
poder obtenir el General Certificate of Secondary Education (Certificat d’Educació 
Secundària).  
 
La metodologia emprada en aquesta etapa educativa ve molt determinada pel curs i 
les proves de nivell establertes al finalitzar cada un els Key Stages 3 i 4 (sobretot per 
la prova del GCSE). Així doncs la metodologia utilitzada per dur a terme les 
assignatures obligatòries troncals (Core Subjects) esdevé principalment magistral, 
combinant-se amb activitats i propostes més pràctiques, mentre que les altres 
assignatures comuns (Foundation Subjects) i d’elecció pròpia es desenvolupen de 
forma clarament pràctica.  
 
Un cop finalitzada l’educació obligatòria, els joves poden orientar-se cap a la 
inserció laboral, a través de la formació específica, o preparar-se als SixthFrom 
Colleges per accedir a l’estudi de l’educació secundària post-obligatòria que els 
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portarà als plans de formació professional, i/o a la incorporació a posteriors estudis 
superiors (HigerEducation) continuant amb els estudis de tercer grau o universitaris.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1Les proves SATS (Standardised Assessment Tests) es duen a terme en finalitzar els cicles KS1, KS2 i KS3, per conèixer el nivell 
dels infants en Llengua, Matemàtiques i Ciències.  
2Al curs Year 1 duen a terme una prova especial: phonicsscreeningcheck (Al Juny avaluen la pronunciació en una prova on l’infant 
ha de llegir 40 paraules). 

 
ETAPA EDUCATIVA 

EarlyYears Foundation Stages 
(Educació Infantil - No Obligatòria) 

 
Curs 

 
Continguts Metodologia Avaluació 

Nursery 
(2-3 i 4 anys) 

Àrees de desenvolupament: 
personal, social i emocional, 
físic, comunicatiu i lingüístic, 
matemàtic, i coneixement i 
comprensió del món. 

- Treball en equip 
- Descoberta 

autònoma 
- Assemblees 
- Racons de joc 

Continuada basada en 
l’observació i la 
documentació. Adaptada a 
cada infant de l’aula i molt 
vinculada amb la família.  
 

Reception 
(4-5 anys) 

 
ETAPA EDUCATIVA 
Primary Education 

(Educació Primària- Obligatòria) 
 

Cicle 
Key Stage 1 

 
Curs 

Year 1 
(5-6 anys) 
Year 2 
(6-7 anys) 

 

Continguts 
 

Metodologia Avaluació 

Core Subjects 
 
- Anglès 
- Matemàtiques 

Ciències 

Non-core 
Subjects 

 
- Llengua 

estrangera 
- Disseny i 

tecnologia 
- Informació 

tecnològica 
- Història 
- Geografia 
- Art 
- Música 

Educació 
física 

- Educació 
social i 
personal 

- Ciutadania 

Pel que fa a 
l’estructura, és 
molt similar a 
l’emprada en 
l’etapa anterior. 
Tanmateix, a mida 
que avancen els 
cursos els racons 
es van substituint 
per activitats més 
concretes a partir 
de les que treballar 
conceptes 
específics 
(sobretot en relació 
a les 
CoreSubjects).  

Continuada basada en 
l’observació i la 
documentació.  
 
Proves SATS1 
A finals de cada cicle2 es 
duen a terme les següents 
proves: 
- Anglès (lectura, gramàtica, 
puntuació i lletreig) 

- Matemàtiques  
- Ciències (s’incorporen a 
l’últim curs del KeyStage 2) 

Cicle 
Key Stage 2 

 
Curs 

Year 3 
(7-8 anys) 
Year 4 
(8-9 anys) 
Year 5 
(9-10 anys) 
Year 6 
(10-11 anys) 

 



 

13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
3Les Foundation Subjects són les assignatures que no es troben a tots els cicles. 
4Al curs Year 10 els joves ja es comencen a preparar per superar la prova GCSE (General Certificate of SecondaryEducation) 

 
ETAPA EDUCATIVA 

Secondary Education 
(Educació Primària- Obligatòria) 

 
 

Cicle 
Key Stage 3 

 
Curs 

Year 7 
(11-12 anys)  

Year 8 
(12-13 anys) 

Year 9 
(13-14 anys) 

 

Continguts 
 

Metodologia Avaluació 

Core Subjects 
 
- Anglès 
- Matemàtiques 

Ciències 

Foundation 
Subjects3 

 
- Llengua 

estrangera 
- Disseny i 

tecnologia 
- Informació 

tecnològica 
- Història 
- Geografia 
- Art 
- Música 

Educació 
física 

- Educació 
social i 
personal 

- Ciutadania 

Més magistral 
sobretot pel que fa 
a les 
CoreSubjects. Es 
treballen 
conceptes més 
concrets per tal de 
poder respondre a 
les exigències que 
requereixen les 
proves del GCSE. 

Continuada però més 
dirigida a superar els criteris i 
objectius de les proves de 
cicle i etapa4.  
 
Proves SATS 
En finalitzar el KeyStage 3 
- Anglès (lectura, gramàtica, 
puntuació i lletreig) 

- Matemàtiques 
- Ciències 
 

Prova Oficial GCSE  
En finalitzar el KeyStage 4 
es realitza una prova basada 
en les àrees d’estudi 
escollides pels alumnes, a 
través de 9 matèries, 
incloent les CoreSubjects. 
 

 
Cicle 

Key Stage 4 
 

Curs Year 10 
14-15 anys 

Year 11 
15-16 anys 
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El repte de LEOH és que els nostres alumnes facin de la llengua anglesa, una forma 
natural d’expressar-se, així doncs, la motivació és la paraula clau dins la nostra 
proposta pedagògica. Per a nosaltres, els infants i joves són els nostres 
protagonistes, tots i cadascun d’ells,  per això valorem la diversitat com a element 
clau que enriqueix al grup i fa present cada una de les identitats pròpies i les 
personalitats que el conforma. 
 
Tanmateix, no ens hem d’oblidar de que aquesta forma d’aprendre jugant, ha de 
determinar una base sòlida i duradora en l’adquisició de la llengua anglesa, per 
aquest motiu, la professionalitat esdevé el segon concepte fonamental a partir del 
que estructurar i desenvolupar la proposta educativa del nostre projecte. El 
coneixement del context lingüístic, cultural i social anglès, i l’estudi acurat dels plans 
d’aprenentatge d’aquest territori, i del nostre, ens han portat a desenvolupar una 
metodologia única que s’adapta a les característiques de cada context, fusionant les 
qualitats dels sistemes educatius d’ambdós territoris.  
 
A les extraescolars de LEOH anem més enllà de les possibilitats lingüístiques 
recolzant als nostres alumnes en la seva voluntat i capacitat de descoberta, a través 
dels seus interessos i inquietuds. Per aquest motiu el context educatiu que oferim és 
el més significatiu possible. Treballem a partir dels seus coneixements previs, oferint 
els recursos per anar més enllà introduint nous aprenentatges que obrin la porta a 
noves inquietuds, que fomentin les seves ganes d’anar més enllà, de descobrir, de 
fer seva la llengua anglesa. Respectem el ritme d’aprenentatge de cada infant, 
entenent que la introducció d’una nova llengua no ha de ser invasiu, sinó inclusiu. 
Així doncs, establim l’estructura pedagògica dels primers cursos com a una 
familiarització comunicativa del nou idioma i del context en el que es desenvolupa. 
Aquesta perspectiva ens permet  assegurar la qualitat de continguts i experiències, 
augmentant els reptes comunicatius i lingüístics a mida que avancen els cursos, a 
través de noves estructures que porten als infants i als joves a gaudir de 
l’aprenentatge de l’anglès.  
 
Tot això en un ambient on es fomentin els valors del treball en equip, el respecte, 
l’amistat, la igualtat, la tolerància i valoració de les característiques de tots els infants 

3. El nostre projecte 



 

i joves de l’aula. D’aquesta manera inclusió sorgeix de forma natural a l’aula a través 
d’activitats i propostes que fomenten la cooperació i l’empatia.
 

3.1. Els/les nostres alumnes
 

Les extraescolars de LEOH
descobrir i aprendre una nova llengua a partir del joc. 
 
A les classes treballem en grups 
reduïts (màxim 12 alumnes) 
organitzats, no només per edats, 
sinó sobretot per nivells. Així 
doncs, adeqüem els nostres 
objectius a les característiques de 
cada grup, però sobretot de cada 
alumne/a. A les classes 
desenvolupem una metodologia i 
avaluació adaptada a les qualitats 
de cada infant i jove, partint dels 
seus interessos i punts forts per tal 
de superar les pròpies dificultats, a 
través de reptes assumibles. 
 
 

3.2. Els nostres professionals
 

A les extraescolars de LEO
llengua materna dels alumnes en situacions puntuals i necessàries (sobretot en els 
primers cursos), per aquest motiu els docents han de tenir un coneixement 
especialitzat de l’anglès. Però creiem q
per respondre a les necessitats dels nostres alumnes. Per aquest motiu els nostres 
docents no només són especialistes en llengua anglesa, sinó que són mestres 
experimentats, professionals qualificats als que els m
Així doncs entenen el procés d’aprenentatge com un element constructiu en la vida 
dels seus alumnes. Els nostres docents contemplen l’ensenyament de l’anglès de 
forma creativa i comunicativa, a través de continguts motivadors 
infants i joves desenvolupen experiències on es veuen identificats, gaudiran de 
l’aprenentatge i voldran seguir coneixent i comunicant allò que els motiva. 

D’aquesta manera inclusió sorgeix de forma natural a l’aula a través 
d’activitats i propostes que fomenten la cooperació i l’empatia.

Els/les nostres alumnes 

H es dirigeixen a tots aquells infants i joves amb ganes de 
descobrir i aprendre una nova llengua a partir del joc.  

A les classes treballem en grups 
reduïts (màxim 12 alumnes) 
organitzats, no només per edats, 
sinó sobretot per nivells. Així 

m els nostres 
objectius a les característiques de 
cada grup, però sobretot de cada 
alumne/a. A les classes 
desenvolupem una metodologia i 
avaluació adaptada a les qualitats 
de cada infant i jove, partint dels 
seus interessos i punts forts per tal 

r les pròpies dificultats, a 
través de reptes assumibles.  

Els nostres professionals 

OH la llengua vehicular és la llengua anglesa, utilitzant la 
llengua materna dels alumnes en situacions puntuals i necessàries (sobretot en els 
primers cursos), per aquest motiu els docents han de tenir un coneixement 
especialitzat de l’anglès. Però creiem que aquest coneixement no pot ser suficient 
per respondre a les necessitats dels nostres alumnes. Per aquest motiu els nostres 
docents no només són especialistes en llengua anglesa, sinó que són mestres 
experimentats, professionals qualificats als que els mou la vocació de la docència. 
Així doncs entenen el procés d’aprenentatge com un element constructiu en la vida 
dels seus alumnes. Els nostres docents contemplen l’ensenyament de l’anglès de 
forma creativa i comunicativa, a través de continguts motivadors 
infants i joves desenvolupen experiències on es veuen identificats, gaudiran de 
l’aprenentatge i voldran seguir coneixent i comunicant allò que els motiva. 
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D’aquesta manera inclusió sorgeix de forma natural a l’aula a través 
d’activitats i propostes que fomenten la cooperació i l’empatia. 

es dirigeixen a tots aquells infants i joves amb ganes de 

la llengua vehicular és la llengua anglesa, utilitzant la 
llengua materna dels alumnes en situacions puntuals i necessàries (sobretot en els 
primers cursos), per aquest motiu els docents han de tenir un coneixement 

ue aquest coneixement no pot ser suficient 
per respondre a les necessitats dels nostres alumnes. Per aquest motiu els nostres 
docents no només són especialistes en llengua anglesa, sinó que són mestres 

ou la vocació de la docència. 
Així doncs entenen el procés d’aprenentatge com un element constructiu en la vida 
dels seus alumnes. Els nostres docents contemplen l’ensenyament de l’anglès de 
forma creativa i comunicativa, a través de continguts motivadors i significatius. Si els 
infants i joves desenvolupen experiències on es veuen identificats, gaudiran de 
l’aprenentatge i voldran seguir coneixent i comunicant allò que els motiva.  



 

 
En aquest sentit percebre la pròpia aportació dins el grup és fonamental. 
esdevé una fita fonamental per als nostres docents, els quals ofereixen experiències 
amb sentit per als seus alumnes, amb objectius reals evidenciats en propostes que 
sorgeixen de les seves inquietuds i interessos. D’aquesta manera els errors es
treballen com a factors d’experiència positiva que ens ajuden a millorar, tractant
de forma natural i motivadora, com un indicatiu del procés d’adquisició lingüística.
 
Per tant, el docent a l’aula no és un transmissor de coneixements, és un company 
que ofereix el moment, l’espai i els materials per a que els infants i joves 
descobreixin el seu aprenentatge. Aquesta tasca no és fàcil, requereix d’una 
planificació acurada i un coneixement especialitzat de la matèria i el seu marc 
curricular (Britànic i Català). 
Així doncs els nostres docents respecten i treballen a partir dels tres criteris bàsics 
que determinen la funció del docent en el territori anglès:
 

a. Moderation: Fa referència al treball en equip entre mestres, molt valorat pel 
sistema britànic. Per al nostre projecte aquest treball en equip és fonamental, 
així doncs existeix la figura del coordinador educatiu qui vetlla de forma 
constructiva pel correcte desenvolupament del programa i l’aprenentatge en 
grup. Aquest coordinador concerta reunions pe
professors per conèixer l’evolució de cada grup segons el plantejament de les 
sessions i treballar de forma cooperativa en la millora constant.  

 
b. Planning: Anteriorment hem comentat com la participació dels infants i joves 

dins el seu aprenentatge és essencial per al desenvolupament de les nostres 

En aquest sentit percebre la pròpia aportació dins el grup és fonamental. 
esdevé una fita fonamental per als nostres docents, els quals ofereixen experiències 
amb sentit per als seus alumnes, amb objectius reals evidenciats en propostes que 
sorgeixen de les seves inquietuds i interessos. D’aquesta manera els errors es
treballen com a factors d’experiència positiva que ens ajuden a millorar, tractant
de forma natural i motivadora, com un indicatiu del procés d’adquisició lingüística.

Per tant, el docent a l’aula no és un transmissor de coneixements, és un company 
ue ofereix el moment, l’espai i els materials per a que els infants i joves 

descobreixin el seu aprenentatge. Aquesta tasca no és fàcil, requereix d’una 
planificació acurada i un coneixement especialitzat de la matèria i el seu marc 

Català).  
Així doncs els nostres docents respecten i treballen a partir dels tres criteris bàsics 
que determinen la funció del docent en el territori anglès: 

: Fa referència al treball en equip entre mestres, molt valorat pel 
er al nostre projecte aquest treball en equip és fonamental, 

així doncs existeix la figura del coordinador educatiu qui vetlla de forma 
constructiva pel correcte desenvolupament del programa i l’aprenentatge en 
grup. Aquest coordinador concerta reunions periòdiques amb els nostres 
professors per conèixer l’evolució de cada grup segons el plantejament de les 
sessions i treballar de forma cooperativa en la millora constant.  

: Anteriorment hem comentat com la participació dels infants i joves 
el seu aprenentatge és essencial per al desenvolupament de les nostres 

sessions. Per aquest motiu els 
docents planifiquen i revisen 
contínuament les seves activitats per 
tal que resultin motivadores, a través 
de reptes assumibles, propostes 
innovadores que
trobar el sentit de les activitats i a ser 
conscients de la pròpia evolució. 
Tots i cada un dels projectes i 
activitats desenvolupades giren 
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En aquest sentit percebre la pròpia aportació dins el grup és fonamental. Aquest fet 
esdevé una fita fonamental per als nostres docents, els quals ofereixen experiències 
amb sentit per als seus alumnes, amb objectius reals evidenciats en propostes que 
sorgeixen de les seves inquietuds i interessos. D’aquesta manera els errors es 
treballen com a factors d’experiència positiva que ens ajuden a millorar, tractant-los 
de forma natural i motivadora, com un indicatiu del procés d’adquisició lingüística. 

Per tant, el docent a l’aula no és un transmissor de coneixements, és un company 
ue ofereix el moment, l’espai i els materials per a que els infants i joves 

descobreixin el seu aprenentatge. Aquesta tasca no és fàcil, requereix d’una 
planificació acurada i un coneixement especialitzat de la matèria i el seu marc 

Així doncs els nostres docents respecten i treballen a partir dels tres criteris bàsics 

: Fa referència al treball en equip entre mestres, molt valorat pel 
er al nostre projecte aquest treball en equip és fonamental, 

així doncs existeix la figura del coordinador educatiu qui vetlla de forma 
constructiva pel correcte desenvolupament del programa i l’aprenentatge en 

riòdiques amb els nostres 
professors per conèixer l’evolució de cada grup segons el plantejament de les 
sessions i treballar de forma cooperativa en la millora constant.   

: Anteriorment hem comentat com la participació dels infants i joves 
el seu aprenentatge és essencial per al desenvolupament de les nostres 

sessions. Per aquest motiu els 
docents planifiquen i revisen 
contínuament les seves activitats per 
tal que resultin motivadores, a través 
de reptes assumibles, propostes 
innovadores que ajudin als infants a 
trobar el sentit de les activitats i a ser 
conscients de la pròpia evolució. 
Tots i cada un dels projectes i 
activitats desenvolupades giren 



 

entorn a continguts i objectius vinculats amb l’establert pel currículum anglès i 
adaptat a les característiques educatives del nostre context.
En aquest apartat també considerem com a fonamental la coordinació amb els 
mestres del propi centre, respecte a metodologia i continguts. L’objectiu no és 
només que els infants i joves aprenguin a través d
que aquestes esdevinguin un recolzament, una plataforma de millora en la 
seva formació acadèmica.

 
c. Targets: aquest concepte fa referència a objectius específics que els infants i 

joves han d’assolir en finalitzar el curs. Aques
per integrar la llengua a la vida dels infants i joves de forma natural, així doncs 
esdevenen constantment presents en la tasca del docent, qui els apropa als 
alumnes per tal que ells també siguin conscients dels seus progr
aquest sentit és molt important que el docent motivi que els infants i joves es 
considerin protagonistes directes del seu aprenentatge, assolint una 
responsabilitat pròpia per la millora sorgida de la motivació. 
 

Any rere any oferim un programa d’anglès de qualitat, amb classes i activitats
dinàmiques,innovant i aplicant
especialitzat. 
 

3.3. Objectius 
 

És fonamental que els objectius 
proposats fomentin reptes cognitius 
pels infants i joves. Per tal de que 
aquests reptes responguin de forma 
constructiva, han de plantejar
cura, esdevenint assumibles i 
motivadors per tal de que puguin ser 
abordats i superats, fomentant així la 
comprensió i l’assimilació fluida. Així 
doncs, tot objectiu prop
d’esdevenir significatiu, coherent i 
adequat a cada curs, i a les característiques dels nostres alumnes. 
 

entorn a continguts i objectius vinculats amb l’establert pel currículum anglès i 
es característiques educatives del nostre context.

En aquest apartat també considerem com a fonamental la coordinació amb els 
mestres del propi centre, respecte a metodologia i continguts. L’objectiu no és 
només que els infants i joves aprenguin a través de les nostres sessions, sinó 
que aquestes esdevinguin un recolzament, una plataforma de millora en la 
seva formació acadèmica. 

: aquest concepte fa referència a objectius específics que els infants i 
joves han d’assolir en finalitzar el curs. Aquests objectius són molt importants 
per integrar la llengua a la vida dels infants i joves de forma natural, així doncs 
esdevenen constantment presents en la tasca del docent, qui els apropa als 
alumnes per tal que ells també siguin conscients dels seus progr
aquest sentit és molt important que el docent motivi que els infants i joves es 
considerin protagonistes directes del seu aprenentatge, assolint una 
responsabilitat pròpia per la millora sorgida de la motivació. 

un programa d’anglès de qualitat, amb classes i activitats
aplicant les metodologies més actuals

És fonamental que els objectius 
proposats fomentin reptes cognitius 

r tal de que 
aquests reptes responguin de forma 
constructiva, han de plantejar-se amb 
cura, esdevenint assumibles i 
motivadors per tal de que puguin ser 
abordats i superats, fomentant així la 
comprensió i l’assimilació fluida. Així 
doncs, tot objectiu proposat ha 
d’esdevenir significatiu, coherent i 
adequat a cada curs, i a les característiques dels nostres alumnes. 
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entorn a continguts i objectius vinculats amb l’establert pel currículum anglès i 
es característiques educatives del nostre context. 

En aquest apartat també considerem com a fonamental la coordinació amb els 
mestres del propi centre, respecte a metodologia i continguts. L’objectiu no és 

e les nostres sessions, sinó 
que aquestes esdevinguin un recolzament, una plataforma de millora en la 

: aquest concepte fa referència a objectius específics que els infants i 
ts objectius són molt importants 

per integrar la llengua a la vida dels infants i joves de forma natural, així doncs 
esdevenen constantment presents en la tasca del docent, qui els apropa als 
alumnes per tal que ells també siguin conscients dels seus progressos. En 
aquest sentit és molt important que el docent motivi que els infants i joves es 
considerin protagonistes directes del seu aprenentatge, assolint una 
responsabilitat pròpia per la millora sorgida de la motivació.  

un programa d’anglès de qualitat, amb classes i activitats 
actuals amb professorat 

adequat a cada curs, i a les característiques dels nostres alumnes.  
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Per aquests motiu hem de diferenciar entre dos tipus d’objectius; els objectius del 
projecte i els objectius de cada curs. Els primers determinaran els fonaments i la 
meta de la nostra proposta educativa, mentre que els segons portaran a establir 
l’estructura interna de la programació (basats en els objectius establerts pel 
currículum britànic i el català).  
 
Els objectius específics de cada curs es desenvolupen en els documents elaborats 
per a cada un dels projectes anuals (segons nivell i grup), adaptant-se a les 
característiques i necessitats del context. Per tant, en aquest document ens 
centrarem en especificar els denominats objectius de projecte, centrats en les 
nostres metes i fites professionals.  
 
Els nostres objectius de projecte són: 
 
 Fer de l’aprenentatge de la llengua anglesa, una experiència motivadora, 

creativa i lúdica.  
 Fomentar el treball en equip a través de la creació de vincles en propostes que 

promouen l’acceptació i la valoració pròpia i dels altres companys.  
 Promoure la participació dels alumnes, formant part activa del projecte i 

esdevenint així els protagonistes del seu propi aprenentatge. 
 Generar un espai d’aprenentatge actiu i comunicatiu, a través del treball 

reflexiu i de la gestió emocional.  
 Progressar constantment en l’adquisició de la llengua anglesa, per tal de 

assimilar la mateixa de forma natural, essent capaç d’utilitzar-la fluida i 
adequadament en diferents contextos. 

 Formar als nostres alumnes, no només per la superació de proves i exàmens 
oficials, sinó també per a superar reptes lingüístics al llarg de la seva vida.  

 
3.4. Continguts  

 
Els continguts esdevenen la base on programar les propostes de les sessions, per tal 
d’assolir el que determinen els objectius. Aquests s’estructuren al voltant d’unitats 
didàctiques elaborades a partir de topics(centres d’interès). El desenvolupament dels 
topics abasta aspectes curriculars diversos on la llengua anglesa és el vehicle per 
l’adquisició i el desenvolupament de nous coneixements. 



 

 
Així doncs els topics fan la funció de fil 
conductor que proporciona l’entorn adequat 
per al desenvolupament de l
lingüístiques i cognitives dels infants i joves. 
Per aquest motiu han de respondre als 
interessos dels infants i joves, sent els 
motivadors de la descoberta de nous temes 
i experiències, i/o reforçadors de continguts 
anteriors.  
 
És necessari planificar la seqüenciació dels continguts de les sessions, sense que 
aquesta planificació esdevingui immutable. La flexibilitat és clau per adaptar
l’evolució de cada grup, contextualitzant i adequant els continguts a les 
característiques i necessit
objectius es durà a terme de forma natural i conscient. Per tant, els continguts 
treballats a l’aula vindran determinats per la programació i planificació elaborada 
segons el context. Desenvoluopant
vinculant-se entre sí a partir d’un fil comú. 
 
A LEOH creiem que el treball de la llengua no pot deslligar
d’aprenentatge i desenvolupament. La correlació entre continguts porta a 
l’aprenentatge significatiu. Així doncs, els continguts treballats es desenvolupen de 
forma global a partir de la transversalitat, apropant a l’infant i al jove al context anglès 
quotidià:  
 

a. Consciència social i cultural:
desenvolupa la capacitat lingüística mitjançant el coneixement del context 
social i cultural que l’envolta. Així l’interès per la cultura anglosaxona sorgeix de 
forma espontània, a través de nous descobrimen
contrastar diferents aspectes de d’aquesta amb la pròpia cultura. Aquest 
procés porta al desenvolupament de la consciencia, la comprensió, el respecte 
i la valoració de les realitats socials d’ambdós contextos. 
Els continguts sorgeixen d’aspectes d’actualitat, contes populars, festes 
tradicionals, cançons, i d’altres recursos vinculats amb el folklore anglès. 
D’aquesta manera es treballen les competències socials i cíviques a través de 
la participació activa, la 
van involucrant-se pel propi plaer d’aprendre, a través de la curiositat pel 

fan la funció de fil 
conductor que proporciona l’entorn adequat 
per al desenvolupament de les habilitats 
lingüístiques i cognitives dels infants i joves. 
Per aquest motiu han de respondre als 
interessos dels infants i joves, sent els 
motivadors de la descoberta de nous temes 
i experiències, i/o reforçadors de continguts 

planificar la seqüenciació dels continguts de les sessions, sense que 
aquesta planificació esdevingui immutable. La flexibilitat és clau per adaptar
l’evolució de cada grup, contextualitzant i adequant els continguts a les 
característiques i necessitats dels mateixos. D’aquesta manera l’assoliment dels 
objectius es durà a terme de forma natural i conscient. Per tant, els continguts 
treballats a l’aula vindran determinats per la programació i planificació elaborada 
segons el context. Desenvoluopant-se de forma gradual, de menor a major dificultat, i 

se entre sí a partir d’un fil comú.  

creiem que el treball de la llengua no pot deslligar
d’aprenentatge i desenvolupament. La correlació entre continguts porta a 

prenentatge significatiu. Així doncs, els continguts treballats es desenvolupen de 
forma global a partir de la transversalitat, apropant a l’infant i al jove al context anglès 

Consciència social i cultural: A través dels continguts treballats a l’aula es 
desenvolupa la capacitat lingüística mitjançant el coneixement del context 
social i cultural que l’envolta. Així l’interès per la cultura anglosaxona sorgeix de 
forma espontània, a través de nous descobriments que porten als alumnes a 
contrastar diferents aspectes de d’aquesta amb la pròpia cultura. Aquest 
procés porta al desenvolupament de la consciencia, la comprensió, el respecte 
i la valoració de les realitats socials d’ambdós contextos. 
Els continguts sorgeixen d’aspectes d’actualitat, contes populars, festes 
tradicionals, cançons, i d’altres recursos vinculats amb el folklore anglès. 
D’aquesta manera es treballen les competències socials i cíviques a través de 
la participació activa, la cooperació i el treball en equip. I així els infants i joves 

se pel propi plaer d’aprendre, a través de la curiositat pel 
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planificar la seqüenciació dels continguts de les sessions, sense que 
aquesta planificació esdevingui immutable. La flexibilitat és clau per adaptar-se a 
l’evolució de cada grup, contextualitzant i adequant els continguts a les 

ats dels mateixos. D’aquesta manera l’assoliment dels 
objectius es durà a terme de forma natural i conscient. Per tant, els continguts 
treballats a l’aula vindran determinats per la programació i planificació elaborada 

de forma gradual, de menor a major dificultat, i 

creiem que el treball de la llengua no pot deslligar-se de la resta d’àrees 
d’aprenentatge i desenvolupament. La correlació entre continguts porta a 

prenentatge significatiu. Així doncs, els continguts treballats es desenvolupen de 
forma global a partir de la transversalitat, apropant a l’infant i al jove al context anglès 

A través dels continguts treballats a l’aula es 
desenvolupa la capacitat lingüística mitjançant el coneixement del context 
social i cultural que l’envolta. Així l’interès per la cultura anglosaxona sorgeix de 

ts que porten als alumnes a 
contrastar diferents aspectes de d’aquesta amb la pròpia cultura. Aquest 
procés porta al desenvolupament de la consciencia, la comprensió, el respecte 
i la valoració de les realitats socials d’ambdós contextos.  
Els continguts sorgeixen d’aspectes d’actualitat, contes populars, festes 
tradicionals, cançons, i d’altres recursos vinculats amb el folklore anglès. 
D’aquesta manera es treballen les competències socials i cíviques a través de 

cooperació i el treball en equip. I així els infants i joves 
se pel propi plaer d’aprendre, a través de la curiositat pel 



 

descobriment de nous aspectes d’aquesta nova cultura, en el desenvolupament 
de les pròpies capacitats interculturals.

 

aquest motiu esdevé essencial treballar continguts vinculats amb aquest 
aspecte a partir la integració de conceptes digitals i multimèdia, i del llenguatge
tecnològic. 
Un altre camp desenvolupat en aquest apartat son les matemàtiques i les 
ciències. La llengua anglesa contribueix en el treball d’aquestes àrees de 
coneixement, facilitant i ampliant l’accés a dades, procediments, tècniques 
d’investigació i conceptes, de manera implícita i explicita. 
El descobriment d’aquest tipus de continguts alhora els a l’exploració del món 
físic i natural, mitjançant la consciència i la cura de l’entorn, així com de la 
pròpia salut en la consecució d’hàbits de vida saludab

 
c. Consciencia personal

contemplar aquest apartat imprescindible pel desenvolupament de la pròpia 
personalitat, la consciència i gestió emocional. Quan els participants tenen 
l’oportunitat de ser els pro
participant directament en la decisió dels canals i mitjans a través dels que 
volen fer present les seves veus, la iniciativa personal i l’esperit emprenedor es 
fa tangible en les sessions. Així doncs els contin
de respondre a les seves expectatives, sinó que alhora han de acomplir el 
propòsit comunicatiu que persegueixen. D’aquesta manera l’elecció de 
continguts es vincula amb estratègies de comunicació, organització del discurs, 
i consecució del mateix, preparant als propis alumnes per assumir la 
responsabilitat de les seves decisions. L’ambient desenvolupat per aquesta fita 
és essencial, ja que ha d’aportar seguretat per assumir reptes en el 

descobriment de nous aspectes d’aquesta nova cultura, en el desenvolupament 
de les pròpies capacitats interculturals. 

b. Consciència tecnològica i 
ambiental: Actualment la utilització 
dels recursos tecnològics de la 
informació i la comunicació 
repercuteix de forma directa en el 
procés d’ensenyament
Les innovacions en quest camp 
esdevenen un recurs per conèixe
eines essencials de comunicació, i 
sobretot la forma de fer
correcte ús de les mateixes. Per 

aquest motiu esdevé essencial treballar continguts vinculats amb aquest 
aspecte a partir la integració de conceptes digitals i multimèdia, i del llenguatge

Un altre camp desenvolupat en aquest apartat son les matemàtiques i les 
ciències. La llengua anglesa contribueix en el treball d’aquestes àrees de 
coneixement, facilitant i ampliant l’accés a dades, procediments, tècniques 

ceptes, de manera implícita i explicita. 
El descobriment d’aquest tipus de continguts alhora els a l’exploració del món 
físic i natural, mitjançant la consciència i la cura de l’entorn, així com de la 
pròpia salut en la consecució d’hàbits de vida saludables. 

Consciencia personal: Els continguts treballats a l’aula també han de 
contemplar aquest apartat imprescindible pel desenvolupament de la pròpia 
personalitat, la consciència i gestió emocional. Quan els participants tenen 
l’oportunitat de ser els protagonistes del seu aprenentatge, proposant i 
participant directament en la decisió dels canals i mitjans a través dels que 
volen fer present les seves veus, la iniciativa personal i l’esperit emprenedor es 
fa tangible en les sessions. Així doncs els continguts treballats no només han 
de respondre a les seves expectatives, sinó que alhora han de acomplir el 
propòsit comunicatiu que persegueixen. D’aquesta manera l’elecció de 
continguts es vincula amb estratègies de comunicació, organització del discurs, 

nsecució del mateix, preparant als propis alumnes per assumir la 
responsabilitat de les seves decisions. L’ambient desenvolupat per aquesta fita 
és essencial, ja que ha d’aportar seguretat per assumir reptes en el 
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descobriment de nous aspectes d’aquesta nova cultura, en el desenvolupament 

Consciència tecnològica i 
: Actualment la utilització 

dels recursos tecnològics de la 
informació i la comunicació 
repercuteix de forma directa en el 
procés d’ensenyament-aprenentatge. 
Les innovacions en quest camp 
esdevenen un recurs per conèixer 
eines essencials de comunicació, i 
sobretot la forma de fer-ne un 
correcte ús de les mateixes. Per 

aquest motiu esdevé essencial treballar continguts vinculats amb aquest 
aspecte a partir la integració de conceptes digitals i multimèdia, i del llenguatge 

Un altre camp desenvolupat en aquest apartat son les matemàtiques i les 
ciències. La llengua anglesa contribueix en el treball d’aquestes àrees de 
coneixement, facilitant i ampliant l’accés a dades, procediments, tècniques 

ceptes, de manera implícita i explicita.  
El descobriment d’aquest tipus de continguts alhora els a l’exploració del món 
físic i natural, mitjançant la consciència i la cura de l’entorn, així com de la 

les.  

: Els continguts treballats a l’aula també han de 
contemplar aquest apartat imprescindible pel desenvolupament de la pròpia 
personalitat, la consciència i gestió emocional. Quan els participants tenen 

tagonistes del seu aprenentatge, proposant i 
participant directament en la decisió dels canals i mitjans a través dels que 
volen fer present les seves veus, la iniciativa personal i l’esperit emprenedor es 

guts treballats no només han 
de respondre a les seves expectatives, sinó que alhora han de acomplir el 
propòsit comunicatiu que persegueixen. D’aquesta manera l’elecció de 
continguts es vincula amb estratègies de comunicació, organització del discurs, 

nsecució del mateix, preparant als propis alumnes per assumir la 
responsabilitat de les seves decisions. L’ambient desenvolupat per aquesta fita 
és essencial, ja que ha d’aportar seguretat per assumir reptes en el 



 

descobriment i la valoració de les pròpies
pròpia, i permetent així l’articulació clara de pensaments, opinions i idees.
Treballar a partir de continguts que porten a plantejar nous reptes a resoldre en 
escenaris lingüístics engrescadors, porta als infants i jov
actitud crítica i responsable 
envers al seu propi 
aprenentatge, reflexionant i 
avaluant el seu progrés. 
L’autonomia i la iniciativa 
personal són claus en aquesta 
fita, treballant aspectes que 
porten als alumnes a ser 
creatius i innovadors.
capacitat d’aprendre a 
aprendre es desenvolupa de 
forma natural en el desenvolupament autònom d’hàbits d’aprenentatge.

 
d. Consciència lingüística:

desenvolupar. Mitjançant el treball de continguts que
llenguatge actiu, receptiu, la comunicació i la representació (a través del 
llenguatge verbal, artístic i corporal), els participants van adquirint les habilitats 
de lingüístiques de forma sistemàtica i comprensible. 
Des de temes que els 
rítmics, d’entonació i pronúncia. Seguint amb l’habilitat de comprensió textual 
global, que els porta a extraure la informació rellevant (a través de la 
introducció sistemàtica a la lectura aprenen a a
auditiu amb el llenguatge escrit, alhora que els porta a escriure de forma clara i 
ordenada, utilitzant un vocabulari contextualitzat, cada cop més ric i adequat). 
Continuant per la utilització del llenguatge i el vocabulari ad
context, aprenent a expressar les seves opinions mitjançant recursos de 
comunicació lingüística i no lingüística. Avançant cap a la iniciació de 
converses, i la participació en diàlegs proposats per desenvolupar en contextos 
diferents.  

 
El treball transversal de continguts porta als participants a gaudir de l’aprenentatge 
de la llengua anglesa com quelcom quotidià i natural. Mostren ganes d’escoltar, 
parlar, llegir i escriure en anglès gràcies al globalitat dels temes treballats que 
amplien la pròpia habilitat comunicativa. D’aquesta manera aprenen a apreciar el 

descobriment i la valoració de les pròpies capacitats, reforçant la identitat 
pròpia, i permetent així l’articulació clara de pensaments, opinions i idees.
Treballar a partir de continguts que porten a plantejar nous reptes a resoldre en 
escenaris lingüístics engrescadors, porta als infants i jov
actitud crítica i responsable 
envers al seu propi 
aprenentatge, reflexionant i 
avaluant el seu progrés. 
L’autonomia i la iniciativa 
personal són claus en aquesta 
fita, treballant aspectes que 
porten als alumnes a ser 
creatius i innovadors. Així, la 
capacitat d’aprendre a 
aprendre es desenvolupa de 
forma natural en el desenvolupament autònom d’hàbits d’aprenentatge.

Consciència lingüística: Aquest apartat esdevé la base dels continguts a 
desenvolupar. Mitjançant el treball de continguts que
llenguatge actiu, receptiu, la comunicació i la representació (a través del 
llenguatge verbal, artístic i corporal), els participants van adquirint les habilitats 
de lingüístiques de forma sistemàtica i comprensible.  
Des de temes que els porten a la distinció i reconeixement de sons, patrons 
rítmics, d’entonació i pronúncia. Seguint amb l’habilitat de comprensió textual 
global, que els porta a extraure la informació rellevant (a través de la 
introducció sistemàtica a la lectura aprenen a associar el llenguatge oral i 
auditiu amb el llenguatge escrit, alhora que els porta a escriure de forma clara i 
ordenada, utilitzant un vocabulari contextualitzat, cada cop més ric i adequat). 
Continuant per la utilització del llenguatge i el vocabulari ad
context, aprenent a expressar les seves opinions mitjançant recursos de 
comunicació lingüística i no lingüística. Avançant cap a la iniciació de 
converses, i la participació en diàlegs proposats per desenvolupar en contextos 

El treball transversal de continguts porta als participants a gaudir de l’aprenentatge 
de la llengua anglesa com quelcom quotidià i natural. Mostren ganes d’escoltar, 
parlar, llegir i escriure en anglès gràcies al globalitat dels temes treballats que 

en la pròpia habilitat comunicativa. D’aquesta manera aprenen a apreciar el 
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capacitats, reforçant la identitat 
pròpia, i permetent així l’articulació clara de pensaments, opinions i idees. 
Treballar a partir de continguts que porten a plantejar nous reptes a resoldre en 
escenaris lingüístics engrescadors, porta als infants i joves a adoptar una 

forma natural en el desenvolupament autònom d’hàbits d’aprenentatge. 

Aquest apartat esdevé la base dels continguts a 
desenvolupar. Mitjançant el treball de continguts que desenvolupen el 
llenguatge actiu, receptiu, la comunicació i la representació (a través del 
llenguatge verbal, artístic i corporal), els participants van adquirint les habilitats 

porten a la distinció i reconeixement de sons, patrons 
rítmics, d’entonació i pronúncia. Seguint amb l’habilitat de comprensió textual 
global, que els porta a extraure la informació rellevant (a través de la 

ssociar el llenguatge oral i 
auditiu amb el llenguatge escrit, alhora que els porta a escriure de forma clara i 
ordenada, utilitzant un vocabulari contextualitzat, cada cop més ric i adequat). 
Continuant per la utilització del llenguatge i el vocabulari adequats en cada 
context, aprenent a expressar les seves opinions mitjançant recursos de 
comunicació lingüística i no lingüística. Avançant cap a la iniciació de 
converses, i la participació en diàlegs proposats per desenvolupar en contextos 

El treball transversal de continguts porta als participants a gaudir de l’aprenentatge 
de la llengua anglesa com quelcom quotidià i natural. Mostren ganes d’escoltar, 
parlar, llegir i escriure en anglès gràcies al globalitat dels temes treballats que 

en la pròpia habilitat comunicativa. D’aquesta manera aprenen a apreciar el 
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valor i la importància de l’habilitat lingüística anglesa i el coneixement cultural i social 
d’aquest context, alhora que valoren i avaluen el seu progrés.  
 

3.5. Metodologia 
 
La metodologia no només és l’estructura dels recursos utilitzats pel desenvolupament 
de les sessions, sinó que esdevé la part pràctica de la visió i la missió d’un projecte. 
A través de la metodologia es fan tangibles tots aquells principis pedagògics que es 
volen desenvolupar per tal d’assolir els objectius que impulsen el procés 
d’ensenyament-aprenentatge. Així doncs, la nostra metodologia es basa en la 
importància de la comunicació, la comprensió i la valoració del context lingüístic, 
social i cultural anglès, en relació amb el propi context. 
 
Per aquest motiu és tan important que el que fem a l’aula esdevingui una porta oberta 
per a la participació a través de propostes interactives, innovadores i dinàmiques. 
L’ús de l’idioma anglès ha de ser constant per consolidar-se espontània i 
paulatinament, guanyant confiança en les seves descobertes. D’aquesta manera la 
metodologia emprada ha d’adequar-se a les necessitats lingüístiques dels alumnes i 
del grup, facilitant la flexibilització de la planificació.  
 
 
Tanmateix no ens hem d’oblidar d’un factor fonamental, aprendre anglès ha de ser 
quelcom divertit i estimulador. A LEOH creiem en una metodologia innovadora, activa 
i inclusiva, on es fomenta la participació constant dels nostres alumnes a través d’un 
aprenentatge creatiu de la llengua anglesa. Els infants i joves son els protagonistes 
del que van descobrint treballant en equip, mitjançant recursos espacials, temporals i 
materials dissenyats i creats per aprendre fent i jugant:  
 

 Aprenem mitjançant centres d’interès i activitats que els motiven, vinculats a les 
seves expectatives, inquietuds i característiques, que els apropa a la llengua 
anglesa i a la cultura d’aquest poble. 

 Treballem en equip perquè és un valor afegit que considerem necessari per 
aprendre de nosaltres mateixos, dels nostres companys i de l’entorn que ens 
envolta. Perquè sumant som més.  

 Utilitzem materials i recursos pedagògics de qualitat i significatius, adaptats a 
les necessitats de cada moment, on els participants es poden veure reflectits.  

 



 

de les seves capacitats, fomentant la reflexió i l’autoregulació. Per aquest motiu, en 
iniciar cada tema es comparteixen els objectius d’aprenentatge per a fer
del seu desenvolupament, alhora que, en finalitzar el contingut, formen part de la 
seva avaluació per conèixer la pròpia evolució en la consecució d’aquests objectius. 
 

3.5.1. Estructura metodològica dels cursos
 
En el cicle d’educació infantil la metodologia es centra en el 
natural de la consciència fonològica a través de l’oralitat, l’escolta, l’expressió i la 
comprensió. 
 
A partir de l’etapa d’educació primària els docents sempre es dirigeixen als alumnes 
en anglès, animant paulatinament la resposta en aquest mateix idioma. Pel que fa al 
cicle inicial d’educació primària, un dels aspectes metodològics que es treballa és el 

importància de la part oral de l’idioma (expressiva i de comprensió). 
 

Aquesta perspectiva porta a 
crear climes d’afecte i 
confiança on el 
desenvolupament autònom és 
essencial per establir hàbits 
d’aprenentatge basats en la 
convivència i el respecte. Des 
de les edats primerenques 
s’anima als alumnes a ser 
responsable
d’aprenentatge, a saber 
planificar

de les seves capacitats, fomentant la reflexió i l’autoregulació. Per aquest motiu, en 
iniciar cada tema es comparteixen els objectius d’aprenentatge per a fer

olupament, alhora que, en finalitzar el contingut, formen part de la 
seva avaluació per conèixer la pròpia evolució en la consecució d’aquests objectius. 

Estructura metodològica dels cursos 

En el cicle d’educació infantil la metodologia es centra en el 
natural de la consciència fonològica a través de l’oralitat, l’escolta, l’expressió i la 

A partir de l’etapa d’educació primària els docents sempre es dirigeixen als alumnes 
en anglès, animant paulatinament la resposta en aquest mateix idioma. Pel que fa al 
cicle inicial d’educació primària, un dels aspectes metodològics que es treballa és el 

foment de l’expressió i la comprensió de 
l’idioma. A partir del cicle mitjà la 
metodologia emprada es centra en la 
millora de la fluïdesa i la pronúncia dels 
coneixements adquirits, introduint 
aspectes gramaticals bàsics. Al cicle 
superior la metodologia p
més enllà, introduint aspectes 
gramaticals i conceptuals més 
complexes, sense deixar de banda la 

importància de la part oral de l’idioma (expressiva i de comprensió). 
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Aquesta perspectiva porta a 
crear climes d’afecte i 
confiança on el 
desenvolupament autònom és 
essencial per establir hàbits 
d’aprenentatge basats en la 
convivència i el respecte. Des 
de les edats primerenques 
s’anima als alumnes a ser 
responsables seu procés 
d’aprenentatge, a saber 
planificar-se, sent conscients 

de les seves capacitats, fomentant la reflexió i l’autoregulació. Per aquest motiu, en 
iniciar cada tema es comparteixen els objectius d’aprenentatge per a fer-los partícips 

olupament, alhora que, en finalitzar el contingut, formen part de la 
seva avaluació per conèixer la pròpia evolució en la consecució d’aquests objectius.  

En el cicle d’educació infantil la metodologia es centra en el desenvolupament 
natural de la consciència fonològica a través de l’oralitat, l’escolta, l’expressió i la 

A partir de l’etapa d’educació primària els docents sempre es dirigeixen als alumnes 
en anglès, animant paulatinament la resposta en aquest mateix idioma. Pel que fa al 
cicle inicial d’educació primària, un dels aspectes metodològics que es treballa és el 

foment de l’expressió i la comprensió de 
l’idioma. A partir del cicle mitjà la 
metodologia emprada es centra en la 
millora de la fluïdesa i la pronúncia dels 
coneixements adquirits, introduint 
aspectes gramaticals bàsics. Al cicle 
superior la metodologia porta a anar 
més enllà, introduint aspectes 
gramaticals i conceptuals més 
complexes, sense deixar de banda la 

importància de la part oral de l’idioma (expressiva i de comprensió).  



 

24 

També en aquest últim cicle s’inicia la preparació per a la superació d’exàmens 
oficials a finals de l’etapa. Tanmateix, no només preparem als nostres alumnes per a 
la superació dels diferents nivells oficials de la llengua, sinó que, fonamentalment, 
ens mou formar als nostres alumnes per a superar els reptes de la vida real. 
Aprendre a conviure, relacionar-se i expressar-se dins el context lingüístic anglès és 
un dels nostres objectius principals. 
 
En qualsevol dels nivells educatius la descoberta a partir del joc és l’eix central de la 
proposta metodològica a l’aula.  
 
 

3.5.2. Estructura de les sessions 
 

L’estructura de les sessions respon a una rutina que porta als alumnes a situar-se en 
cada moment, coneixent el seu paper en cada pas, determinant de forma autònoma 
les seves responsabilitats.  
 
Així doncs, les classes comencen mitjançant un ritual d’entrada on ens saludem i 
iniciem la rutina de passar llista. Aquesta fase no està dirigida pel docent, sinó que 
son els propis alumnes els que la desenvolupen. A l’inici de curs cada infant i jove 
elabora un distintiu d’aula on hi apareix el seu nom, una representació gràfica d’ell i 
dos aspectes personals que el defineixen. En començar la classe un alumne 
reparteix els distintius alhora que un altre revisa en veu alta la assistència a través 
d’una clàusula verbal de cortesia a la que els seus companys han de respondre. A 
continuació es recorden els continguts de la sessió anterior i es presenten les 
propostes de la pròpia sessió.  
 
Un cop desenvolupada la fase principal de la sessió, es duu a terme una petita 
assemblea on es repassen les descobertes, es comparteixen experiències i es 
proposen nous reptes. Aquest és un recurs essencial de participació i de construcció 
de coneixements, on sorgeixen aspectes que vinculen coneixements anteriors amb 
nous aprenentatges, i fan present la veu dels participants.  
 
Finalment es conclou la sessió a través d’un ritual de sortida on es treballen cançons 
vinculades amb els continguts de descoberta.  
 
 



 

Pel que fa a l’organització social de les 
activitats, a l’aula es poden trobar 
diferents tipus d’agrupaments segons la 
proposta que es desenvolupi, i l’objectiu a 
assolir (gran grup, petit grup, parelles, 
treball individual). Alternar aquest 
d’organització afavorirà la interacció del 
docent amb els seus alumnes i la 
d’aquests entre sí. Fomentarà 
l’aprenentatge entre iguals i la 
cooperació, alhora que promourà l’autonomia.  
 
 
Un altre aspecte metodològic bàsic per la creació d’un ambient de confi
convivència és la resolució pacífica de normes. El primer dia de classe es 
consensuen les normes amb els propis alumnes, redactant un document que és 
signat per tot el grup en senyal d’acceptació i respecte. En el moment en que una 
d’aquestes normes es trenca, es convoca una assemblea mitjançant la qual els 
alumnes determinen de quina manera solucionar el conflicte. Garantint així una 
consciència de la pròpia responsabilitat en la correcta dinàmica d’aula. En aquest 
sentit és molt important que 
de les sessions, a través de càrrecs de responsabilitat. 
 

3.5.3. Estructura de l’espai d’aprenentatge
 

Aquest tipus d’organització estarà condicionada pel tipus d’espai on es desenvolupin 
les sessions. Tanmateix, la nostra metodologia preveu aquests handicaps com un 
valor afegit, així doncs els nostres materials poden ser fàcilment adaptables a cada 

Pel que fa a l’organització social de les 
activitats, a l’aula es poden trobar 
diferents tipus d’agrupaments segons la 
proposta que es desenvolupi, i l’objectiu a 
assolir (gran grup, petit grup, parelles, 

. Alternar aquest tipus 
rganització afavorirà la interacció del 

docent amb els seus alumnes i la 
d’aquests entre sí. Fomentarà 
l’aprenentatge entre iguals i la 
cooperació, alhora que promourà l’autonomia.   

Un altre aspecte metodològic bàsic per la creació d’un ambient de confi
convivència és la resolució pacífica de normes. El primer dia de classe es 
consensuen les normes amb els propis alumnes, redactant un document que és 
signat per tot el grup en senyal d’acceptació i respecte. En el moment en que una 

ormes es trenca, es convoca una assemblea mitjançant la qual els 
alumnes determinen de quina manera solucionar el conflicte. Garantint així una 
consciència de la pròpia responsabilitat en la correcta dinàmica d’aula. En aquest 
sentit és molt important que els infants es vegin involucrats en el desenvolupament 
de les sessions, a través de càrrecs de responsabilitat.  

Estructura de l’espai d’aprenentatge 

Aquest tipus d’organització estarà condicionada pel tipus d’espai on es desenvolupin 
les sessions. Tanmateix, la nostra metodologia preveu aquests handicaps com un 
valor afegit, així doncs els nostres materials poden ser fàcilment adaptables a cada 

context. El nostre objectiu és sumar a les 
possibilitats que ens ofereix cadascun dels 
centres.  
 
Treballem a partir de propostes flexibles, 
fixes i mòbils utilitzant recursos digitals, 
però també tangibles fàcilment 
transportables. Un exemple és el del 
treball per racons i de capses de 
coneixement (desenvolupat en algunes 
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Un altre aspecte metodològic bàsic per la creació d’un ambient de confiança i bona 
convivència és la resolució pacífica de normes. El primer dia de classe es 
consensuen les normes amb els propis alumnes, redactant un document que és 
signat per tot el grup en senyal d’acceptació i respecte. En el moment en que una 

ormes es trenca, es convoca una assemblea mitjançant la qual els 
alumnes determinen de quina manera solucionar el conflicte. Garantint així una 
consciència de la pròpia responsabilitat en la correcta dinàmica d’aula. En aquest 

els infants es vegin involucrats en el desenvolupament 

Aquest tipus d’organització estarà condicionada pel tipus d’espai on es desenvolupin 
les sessions. Tanmateix, la nostra metodologia preveu aquests handicaps com un 
valor afegit, així doncs els nostres materials poden ser fàcilment adaptables a cada 

. El nostre objectiu és sumar a les 
possibilitats que ens ofereix cadascun dels 

Treballem a partir de propostes flexibles, 
fixes i mòbils utilitzant recursos digitals, 
però també tangibles fàcilment 
transportables. Un exemple és el del 

er racons i de capses de 
coneixement (desenvolupat en algunes 
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sessions com a recurs de descoberta i consolidació d’aprenentatges). Aquests 
racons i capses estan determinats pels propis alumnes, i s’elaboren a partir de 
materials reciclables que aporten les famílies.  
 
El fet de trobar a l’aula recursos metodològics que sorgeixen de les seves idees i que 
a més estan elaborats amb materials que ells mateixos han aportat, els motiva al 
veure’s reflectits en els mateixos, al veure que la seva veu compta i que formen part 
activa del projecte. 
 

3.5.4. Recursos 
 

Els recursos metodològics ajuden al desenvolupament i l’adquisició de les habilitats 
lingüístiques. Proporcionen oportunitats per transferir els coneixements i les 
descobertes a altres contextos de comunicació. Per aquest motiu han d’escollir-se i 
elaborar-se de forma acurada en funció als objectius que es volen assolir, adequant-
se als continguts que es volen treballar i adaptant-se a les característiques del 
context on es desenvoluparà.  
 
La selecció i la seqüenciació dels mateixos no només ha de servir per al coneixement 
i establiment de nous i antics coneixements , sinó que també han de respondre a la 
necessitat d’oferir una experiència motivadora i significativa per als alumnes, 
promovent la vessant comunicativa de la llengua anglesa.  
 
Així doncs, els recursos utilitzats aniran des del desenvolupament del vocabulari de 
diferents àrees, passant pel descobriment d’estructures lingüístiques, la 
familiarització sonora de la llengua, fins la promoció de la pràctica comunicativa 
mitjançant el treball oral, lectiu, auditiu, gràfic i expressiu.  
 

a. Corners and discovery boxes: Els racons de joc i les capses de descoberta 
són un recurs fonamental dins la nostra metodologia. Les capses estan 
destinades a treballar aspectes concrets a partir d’activitats determinades, 
mentre que els corners esdevindrien el conjunt de capses de descobriment 
destinades a desenvolupar alguna habilitat o contingut concret.  
Els nostres alumes duen a terme diferents activitats de forma lliure amb la única 
consigna de descobrir tots els racons i capses d’aprenentatge, i respectar les 
normes dels mateixos. La temàtica d’aquests recursos variaran en funció dels 
continguts treballats en cada cas, i la voluntat de descoberta dels infants i 
joves. Tanmateix es respectarà una estructura en relació al tipus de racons i 



 

capses que s’ofereixen. A continuació expos
desenvolupem: 
 
 

 Popular games corners (guesswho, bingo, 
memmory, wordsheet, etc)

 Vocabulary corners (vocabulary boxes, 
vocabularyrouletes, vocabularytwisters, etc.)

 Spelling corners (spelling boxes, 
spellingrouletes, spell

 Grammar boxes (grammar boxes, 
grammarrouletes, grammartwisters, etc.)

 Pronunciation corners 
(pronunciationandlistening boxes and games)

 Acting corners (puppets boxes, theatre box, 
role play boxes, etc)

 Storytelling corners (book boxes, 
boxes, etc) 

 
 

S’ha de recalcar que els racons s’adapten a les característiques i nivell de cada 
grup. D’aquesta manera el treball dut a terme en els mateixos ajudarà a 
reforçar el procés d’aprenentatge del grup i les sessions. 
 

b. ICT: Les TIC són un recurs molt presents a l’aula per recolzar conceptes 
concrets o introduir-ne de nous, aprenent a comunicar
grupal. Utilitzem diversitat de recursos digitals i multimèdia (com cançons, 
contes, llibres interactius, caceres del tres
a l’ús responsable d’aquests recursos i de la xarxa, des d’una vessant lúdica. 

 
c. SongsandRhymes: Les cançons i les rimes ens ofereixen una oportunitat 

única per treballar de forma lúdica la llengua, sent motivadore
fàcilment recordables. Esdevenen una exposició real de la llengua anglesa, un 
model de llengua oral, pronunciació, ritme i entonació. Alhora que permeten als 
alumnes expressar-se de manera creativa. Així doncs a l’aula no només es 
proposa el treball de cançons conegudes, sinó que alhora es plantegen reptes 
a través de concursos de cançons. L’activitat del “Singalong" (on els alumnes 

capses que s’ofereixen. A continuació exposem alguns dels racons de joc que 

Popular games corners (guesswho, bingo, 
memmory, wordsheet, etc) 
Vocabulary corners (vocabulary boxes, 
vocabularyrouletes, vocabularytwisters, etc.) 
Spelling corners (spelling boxes, 
spellingrouletes, spellingtwisters, etc.) 
Grammar boxes (grammar boxes, 
grammarrouletes, grammartwisters, etc.) 
Pronunciation corners 
(pronunciationandlistening boxes and games) 
Acting corners (puppets boxes, theatre box, 
role play boxes, etc) 
Storytelling corners (book boxes, flashcards 

S’ha de recalcar que els racons s’adapten a les característiques i nivell de cada 
grup. D’aquesta manera el treball dut a terme en els mateixos ajudarà a 
reforçar el procés d’aprenentatge del grup i les sessions. 

un recurs molt presents a l’aula per recolzar conceptes 
ne de nous, aprenent a comunicar-

grupal. Utilitzem diversitat de recursos digitals i multimèdia (com cançons, 
contes, llibres interactius, caceres del tresor, etc), per apropar als infants i joves 
a l’ús responsable d’aquests recursos i de la xarxa, des d’una vessant lúdica. 

: Les cançons i les rimes ens ofereixen una oportunitat 
única per treballar de forma lúdica la llengua, sent motivadore
fàcilment recordables. Esdevenen una exposició real de la llengua anglesa, un 
model de llengua oral, pronunciació, ritme i entonació. Alhora que permeten als 

se de manera creativa. Així doncs a l’aula no només es 
el treball de cançons conegudes, sinó que alhora es plantegen reptes 

a través de concursos de cançons. L’activitat del “Singalong" (on els alumnes 
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em alguns dels racons de joc que 

S’ha de recalcar que els racons s’adapten a les característiques i nivell de cada 
grup. D’aquesta manera el treball dut a terme en els mateixos ajudarà a 
reforçar el procés d’aprenentatge del grup i les sessions.  

un recurs molt presents a l’aula per recolzar conceptes 
-se de forma autònoma i 

grupal. Utilitzem diversitat de recursos digitals i multimèdia (com cançons, 
or, etc), per apropar als infants i joves 

a l’ús responsable d’aquests recursos i de la xarxa, des d’una vessant lúdica.  

: Les cançons i les rimes ens ofereixen una oportunitat 
única per treballar de forma lúdica la llengua, sent motivadores, accessibles i 
fàcilment recordables. Esdevenen una exposició real de la llengua anglesa, un 
model de llengua oral, pronunciació, ritme i entonació. Alhora que permeten als 

se de manera creativa. Així doncs a l’aula no només es 
el treball de cançons conegudes, sinó que alhora es plantegen reptes 

a través de concursos de cançons. L’activitat del “Singalong" (on els alumnes 



 

preparen una o dos cançons cada grup i les canten en directe) és una de les 
propostes amb més èxit.

 
d. Story telling: Els contes són una base fonamental dins la nostra metodologia. 

La narració i lectura d’històries conegudes i/o inventades esdevé un repte 
cognitiu atractiu i engrescador. Els contes no només esdevenen el punt de 
partida dels temes a tractar, sinó q
conductors d’aprenentatge. A més d’aprendre conceptes i de descobrir 
aspectes socials i culturals nous, reforcen conductes i valors. L’elecció dels 
contes es vincularà als interessos i el nivell de cada grup (augmentan

traspassar el descobriment les sessions, a les pròpies cases. 
 
 

e. The Show time: El treball dels contes porta a les dramatitzacions com a recurs 
per a interioritzar el missatge dels mateixos. No només es tracta d’activitats 
motivadores, sinó que alhora contribueixen a adquirir major seguretat i fluïdesa 
en la millora de l’entonació i la pronuncia. També porten a familiaritzar
situacions culturals i quotidianes de la cultura anglosaxona. Des de creació de 
titelles, representacions per al propi grup, fins a pel·lícules de les històries 
elaborades, els recursos en aqu

f. Exciting Challenges
populars, fins a dinàmiques i concursos. Segons el 
interessos dels infants, es poden desenvolupar des de caceres del tresor, 
gimcanes, etc., per descobrir el gran món de possibilitats que ofereix el 
coneixement de la llengua anglesa. Aquests reptes són un molt bon mitjà per 
utilitzar la llengua en altres situacions (com establir normes, grups, ordres, 
analitzar o negociar), alhora que proporcionen un context real molt significatiu.
No ens podem oblidar pas dels concursos, des dels populars 
fins a concursos literaris, de rime
més insospitades dels nostres alumnes.  

preparen una o dos cançons cada grup i les canten en directe) és una de les 
propostes amb més èxit. 

: Els contes són una base fonamental dins la nostra metodologia. 
La narració i lectura d’històries conegudes i/o inventades esdevé un repte 
cognitiu atractiu i engrescador. Els contes no només esdevenen el punt de 
partida dels temes a tractar, sinó que alhora es constitueixen com a fils 
conductors d’aprenentatge. A més d’aprendre conceptes i de descobrir 
aspectes socials i culturals nous, reforcen conductes i valors. L’elecció dels 
contes es vincularà als interessos i el nivell de cada grup (augmentan

complexitat lingüística i 
narrativa a mida que avancen 
els cursos). 
Un exemple de recursos 
vinculats als contes són els 
Travellingbooks
d’un alumne a un altre per tal de 

traspassar el descobriment les sessions, a les pròpies cases. 

: El treball dels contes porta a les dramatitzacions com a recurs 
per a interioritzar el missatge dels mateixos. No només es tracta d’activitats 
motivadores, sinó que alhora contribueixen a adquirir major seguretat i fluïdesa 

l’entonació i la pronuncia. També porten a familiaritzar
situacions culturals i quotidianes de la cultura anglosaxona. Des de creació de 
titelles, representacions per al propi grup, fins a pel·lícules de les històries 
elaborades, els recursos en aquest sentit són molts i molt positius. 
Exciting Challenges: Dins aquest grup de recursos trobem des de jocs 
populars, fins a dinàmiques i concursos. Segons el 
interessos dels infants, es poden desenvolupar des de caceres del tresor, 
gimcanes, etc., per descobrir el gran món de possibilitats que ofereix el 
coneixement de la llengua anglesa. Aquests reptes són un molt bon mitjà per 

engua en altres situacions (com establir normes, grups, ordres, 
analitzar o negociar), alhora que proporcionen un context real molt significatiu.
No ens podem oblidar pas dels concursos, des dels populars 
fins a concursos literaris, de rimes, o els got talent on descobrir les habilitats 
més insospitades dels nostres alumnes.   
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preparen una o dos cançons cada grup i les canten en directe) és una de les 

: Els contes són una base fonamental dins la nostra metodologia. 
La narració i lectura d’històries conegudes i/o inventades esdevé un repte 
cognitiu atractiu i engrescador. Els contes no només esdevenen el punt de 

ue alhora es constitueixen com a fils 
conductors d’aprenentatge. A més d’aprendre conceptes i de descobrir 
aspectes socials i culturals nous, reforcen conductes i valors. L’elecció dels 
contes es vincularà als interessos i el nivell de cada grup (augmentant en 

complexitat lingüística i 
narrativa a mida que avancen 
els cursos).  
Un exemple de recursos 
vinculats als contes són els 
Travellingbooks, que viatjaran 
d’un alumne a un altre per tal de 

traspassar el descobriment les sessions, a les pròpies cases.  

: El treball dels contes porta a les dramatitzacions com a recurs 
per a interioritzar el missatge dels mateixos. No només es tracta d’activitats 
motivadores, sinó que alhora contribueixen a adquirir major seguretat i fluïdesa 

l’entonació i la pronuncia. També porten a familiaritzar-se amb 
situacions culturals i quotidianes de la cultura anglosaxona. Des de creació de 
titelles, representacions per al propi grup, fins a pel·lícules de les històries 

est sentit són molts i molt positius.  
: Dins aquest grup de recursos trobem des de jocs 

populars, fins a dinàmiques i concursos. Segons el topic treballat i els 
interessos dels infants, es poden desenvolupar des de caceres del tresor, 
gimcanes, etc., per descobrir el gran món de possibilitats que ofereix el 
coneixement de la llengua anglesa. Aquests reptes són un molt bon mitjà per 

engua en altres situacions (com establir normes, grups, ordres, 
analitzar o negociar), alhora que proporcionen un context real molt significatiu. 
No ens podem oblidar pas dels concursos, des dels populars spelling games, 

on descobrir les habilitats 
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g. An open window: En aquest punt 

ens referim al recurs que obre la 
finestra de la nostra classe, des de 
la qual les famílies coneixeran tot 
allò que els seus infants i joves 
van descobrint sessió rere sessió. 
Ens referim al blog del projecte. 
Cada centre disposarà del seu 
blog personalitzat, amb els 
apartats propis de cada classe. En 
aquest es reflectiran a través de 
fotografies, vídeos i comentaris, 
totes les experiències i els 
aprenentatges que es duran a 
terme a l’aula. També esdevindrà 
un recurs comunicatiu cap a les 
famílies en relació aspectes 
d’organització vinculats amb les 
sessions.  

 
h. More resources: Com a recursos especials, oferim les experiències del 

English Day & The English world at home. A principi de curs organitzem el 
Englishday, es tracta d’una classe per les famílies i els infants i joves, per tal de 
que facin un "Refreshing English" al temps que viuen com son les nostres 
classes, i com aprenen dia a dia els seus fills.   
A final de curs duem a terme The English world at home, una experiència única 
que transforma les instal·lacions del centre en punts de referència emblemàtics 
d’Anglaterra, Irlanda i els Estats Units. Llocs on descobrir la riquesa cultural i 
social del territori anglès mitjançant jocs i propostes engrescadores.  

 
Aquestes propostes ofereixen un context d’ús de la llengua significatiu i motivador 
que facilita l’assoliment i automatització de coneixements lingüístics. D’altra banda 
donen oportunitats comunicatives reals que van més enllà d’interaccions amb fins 
acadèmics, deixant espai per l’expressió d’opinions, idees, experiències, etc. Porten 
al coneixement d’un mateix i dels altres en un clima d’acceptació i cooperació.  
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Els recursos que es treballen porten a estructurar les sessions, anticipant situacions i 
coneixement. A banda de l’última apartat de recursos, els altres descrits variaran en 
freqüència, duent-se a terme al llarg de cada trimestre per acompanyar i completar 
les diferents unitats didàctiques. Aquesta estructura organitzada afavoreix 
l’aprenentatge autònom en el desenvolupament de la competència lingüística, cultural 
i social, alhora que augmenta la motivació per l’increment en la valoració gradual del 
propi progrés. 
 
 
 
 
El procés d’avaluació de les extraescolars de LEOH es duu a terme de forma 
triangular implicant a docents, alumnes, i a les seves famílies. Els controls de qualitat 
de l’experiència educativa són imprescindibles per la millora constant, des del propi 
projecte, fins als professionals implicats en el mateix.  
 

3.6. Els nostres docents 
 

L’avaluació del nostre equip docent cap als seus alumnes és continuada i es basa en 
l’observació. Es desenvolupa al llarg de tot el procés d’aprenentatge amb l’objectiu de 
descriure i interpretar, adaptant-se a les necessitats i característiques de cada infant i 
jove. 
 
En aquest sentit el registre anecdòtic on evidenciar de forma escrita els aspectes 
significatius que es van desenvolupant en les sessions, és un recurs bàsic per dur a 
terme aquest tipus d’avaluació. D’altra banda, els diferents tipus d’agrupaments i la 
variació de recursos metodològics emprats a l’aula, permeten al docent observar 
l’actuació i evolució dels seus alumnes, sent conscient de les possibilitats que està 
oferint a través de les propostes de descoberta. El blog per al mestre, no només 
serveix com a recurs comunicatiu, sinó també com a recurs d’avaluació. Permet 
recordar els aspectes més destacats i acollir els comentaris dels familiars per tal de 
conèixer de quina manera es traspassen els coneixements de l’aula a la realitat 
quotidiana dels seus alumnes.  
 
Finalment es duu a terme un seguit d’avaluacions internes per conèixer l’assoliment 
dels objectius de cada unitat didàctica, i del curs en general. Es treballa a partir de 
petites proves al final de cada tema, que ajuden als infants i joves a preparar-se pels 
exàmens trimestrals i anuals (oficials i no oficials). 

4. Avaluació 



 

 
Pel que respecta a la implicació del docent en l’avaluació del projecte, aquest és un 
agent clau. El docent és el vincle directe entre el project
seva veu és essencial per a la millora, i la seva tasca la nostra carta de presentació i 
fidelització. Així doncs des de 
interna de la programació en funció de l’assoliment dels ob
expectatives i experiències d’infants i famílies. A final de curs s’elabora una memòria 
on s’evidencia l’evolució del curs en un anàlisis qualitatiu de l’experiència, i es 
proposen aspectes de millora. 
 

3.7. Els nostres alumnes
 

Els nostres alumnes són els nostres protagonistes, per aquest motiu la seva 
participació en el procés d’avaluació és bàsica. Des de la planificació fins a l’aplicació 
directa del projecte a l’aula, s’ha de tenir en compte la veu dels infants i joves. La 
seva participació en la presa de decisions és clau per garantir la implicació i 
motivació en la construcció del coneixement. 
 
Així doncs s’ofereixen diversos canals i eines per fer efectiva aquesta contribució:
 

• De forma col·lectiva, com la primera sessió 
on expressen les seves expectatives 
envers a les sessions, o la fase de reflexió 
que conclou cada classe (on aportar idees i 
opinions vinculades a aspectes de millora).

• A través de recursos concrets com els 
Picture Dictionaries (on anotar el vocabulari 
i altres aspectes descoberts en les 
sessions), o el Progress
document autoavaluatiu on ells mateixos 
valoren els seus progressos en funció dels 
objectius a assolir i els criteris d’avaluació).
 

D’altra banda no ens podem oblidar de les proves d’a
exàmens oficials. Com hem esmentat anteriorment, periòdicament es duen a terme 
proves per conèixer el nivell d’assoliment dels objectius establerts segons 
trimestre i curs. Tanmateix també desenvolupem un tipus de proves
similars a les SATS, avaluant al final de cada cicle diferents conceptes vinculats amb 

Pel que respecta a la implicació del docent en l’avaluació del projecte, aquest és un 
agent clau. El docent és el vincle directe entre el projecte i els infants i famílies. La 
seva veu és essencial per a la millora, i la seva tasca la nostra carta de presentació i 
fidelització. Així doncs des de LEOH es desenvolupa un seguiment i avaluació 
interna de la programació en funció de l’assoliment dels objectius establerts, i de les 
expectatives i experiències d’infants i famílies. A final de curs s’elabora una memòria 
on s’evidencia l’evolució del curs en un anàlisis qualitatiu de l’experiència, i es 
proposen aspectes de millora.  

Els nostres alumnes 

Els nostres alumnes són els nostres protagonistes, per aquest motiu la seva 
participació en el procés d’avaluació és bàsica. Des de la planificació fins a l’aplicació 
directa del projecte a l’aula, s’ha de tenir en compte la veu dels infants i joves. La 

va participació en la presa de decisions és clau per garantir la implicació i 
motivació en la construcció del coneixement.  

Així doncs s’ofereixen diversos canals i eines per fer efectiva aquesta contribució:

De forma col·lectiva, com la primera sessió 
on expressen les seves expectatives 
envers a les sessions, o la fase de reflexió 
que conclou cada classe (on aportar idees i 
opinions vinculades a aspectes de millora). 
A través de recursos concrets com els 

(on anotar el vocabulari 
altres aspectes descoberts en les 

Progress Journal (un 
document autoavaluatiu on ells mateixos 
valoren els seus progressos en funció dels 
objectius a assolir i els criteris d’avaluació). 

D’altra banda no ens podem oblidar de les proves d’avaluació continuada, ni dels 
exàmens oficials. Com hem esmentat anteriorment, periòdicament es duen a terme 
proves per conèixer el nivell d’assoliment dels objectius establerts segons 
trimestre i curs. Tanmateix també desenvolupem un tipus de proves
similars a les SATS, avaluant al final de cada cicle diferents conceptes vinculats amb 
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Pel que respecta a la implicació del docent en l’avaluació del projecte, aquest és un 
e i els infants i famílies. La 

seva veu és essencial per a la millora, i la seva tasca la nostra carta de presentació i 
es desenvolupa un seguiment i avaluació 

jectius establerts, i de les 
expectatives i experiències d’infants i famílies. A final de curs s’elabora una memòria 
on s’evidencia l’evolució del curs en un anàlisis qualitatiu de l’experiència, i es 

Els nostres alumnes són els nostres protagonistes, per aquest motiu la seva 
participació en el procés d’avaluació és bàsica. Des de la planificació fins a l’aplicació 
directa del projecte a l’aula, s’ha de tenir en compte la veu dels infants i joves. La 

va participació en la presa de decisions és clau per garantir la implicació i 

Així doncs s’ofereixen diversos canals i eines per fer efectiva aquesta contribució: 

valuació continuada, ni dels 
exàmens oficials. Com hem esmentat anteriorment, periòdicament es duen a terme 
proves per conèixer el nivell d’assoliment dels objectius establerts segons topic, 
trimestre i curs. Tanmateix també desenvolupem un tipus de proves no oficials 
similars a les SATS, avaluant al final de cada cicle diferents conceptes vinculats amb 
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l’adquisició de la llengua anglesa. Finalment, aquells joves que així ho vulguin també 
poden dur a terme els exàmens oficials amb l’objectiu d’aconseguir els certificats de 
nivell de la llengua anglesa.  
 

3.8. Les famílies 
 

Les famílies poden dur a terme el seguiment del curs realitzat pels seus infants i 
joves a través del blog, i de la comunicació continuada amb els docents. Les 
aportacions de la família donen a conèixer de primera mà la repercussió de les 
sessions fora de l’aula. Així doncs formen part de l’avaluació a través del feedback 
constant, dels comentaris al blog, i de documents d’avaluació on es demana que 
comparteixin la seva experiència i aportin aspectes de millora.  
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Les extraescolars de Learn English On Holiday suposen una experiència educativa 
única que porta a la immersió anglesa total en un ambient familiar i quotidià com és el 
propi centre educatiu. Treballem any rere any per oferir un programa d’anglès de 
qualitat, amb classes i activitats dinàmiques, innovant i aplicant les metodologies més 
actuals amb professorat especialitzat, perquè estem totalment dirigits cap a la millora 
i la formació en llengua anglesa dels nostres alumnes. 
 
Ells i elles són els protagonistes del nostre projecte educatiu. Creiem fermament en 
les seves possibilitats i capacitats, i en el seu desenvolupament personal. Per 
aquest motiu les nostres extraescolars han de respondre a les necessitats de tots i 
cada un dels nostres alumnes des d’una vessant professional. Així doncs, el servei 
que oferim es fonamenta en una base sòlida assolida a través de la investigació i el 
coneixement d’ambdós contextos educatius (britànic i català). S’aplica a través d’una 
metodologia innovadora amb recursos pedagògics de gran qualitat que impliquen a 
tots els agents vinculats en el desenvolupament dels nostres alumnes (famílies i 
docents).  
 
La motivació és constant a les nostres aules, ja que treballem a partir de la 
transversalitat mitjançant reptes assumibles creats per al descobriment lingüístic. 
Aquests reptes es basen en continguts que s’adapten a les peculiaritats de cada 
grup i context, segons el que determinen els estàndards d’avaluació i 
desenvolupament del British National Curriculum. 
 
Perquè, encara que preparem als nostres alumnes per la superació amb èxit dels 
diferents nivells oficials de la llengua anglesa (basant-nos en l’estructura avaluativa 
del currículum britànic), el nostre objectiu no és que els nostres alumnes obtinguin 
un títol, sinó que consolidin els seus aprenentatges per a tota la vida. Així doncs 
treballem per a que els infants i joves aprenguin a autoregular-se, a seleccionar la 
informació, a utilitzar i crear estratègies que els portin a assolir els seus objectius. 
Per aquest motiu la seva veu és imprescindible en l’establiment dels reptes 
d’aprenentatge, i en els estrictes controls de qualitat del projecte (on docents i 
famílies es veuen implicats). 
 
Aquesta és l’experiència Learn English On Holiday, un vehicle de coneixement 
increïble amb parades a descobriments infinits, on el destí el marca el propi alumne.  
 

5. L’experiència Learn English On Holiday 
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Per a més informació dels nostres serveis: 

 


