
ANGLÈS A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE REUS : 

Des de fa un temps la societat és conscient de la necessitat i importància de 

l’aprenentatge d’altres llengües que no són la materna. 

Sabem que els infants amb dos anys tenen una gran capacitat d’aprenentatge i 

reaccionen favorablement als estímuls lingüístics que els envolten. L’adquisició del 

llenguatge comença abans del que l’ infant comenci a parlar. 

Els infants d’aquestes edats s’inicien en l’aprenentatge de l’anglès i es van 

familiaritzant amb aquesta llengua a través dels sons i les expressions que escolten 

cada setmana acompanyat de nombrosos gestos per potenciar la seva comprensió. 

A través del llenguatge, la repetició, jocs de moviment, 

danses i cançons, l’ infant anirà incorporant noves 

expressions al seu vocabulari i començarà a relacionar 

sons i paraules amb els conceptes ja coneguts per ell.  

 

Objectius:   

• Tenir un primer contacte auditiu i familiaritzar-se 

amb aquesta llengua.  

• Aprendre i adquirir vocabulari bàsic en anglès a través de jocs de moviment, 

llenguatge verbal i musical.  

• Gaudir i passar una estona lúdica mentre aprenen i assimilem noves 

expressions i vocabulari.  

 

COM HO FEM? 

Hi ha una mestra d’anglès (teacher) que només utilitzarà aquesta llengua per parlar 

amb els infants de l’escola. Serà la mateixa mestra la que anirà passant per totes les 

EBM de Reus (projecte comú de xarxa) i es dedicarà exclusivament al projecte 

d’anglès. 

Es planteja una hora a la setmana, a cada aula de 2-3 anys, com una estona lúdica on 

combinem estones tranquil·les d’atenció i escolta i d’altres de moviment, jocs i balls. 

Els continguts que treballem en anglès tenen en compte els interessos, experiències i 

l'entorn dels nens/es d'aquestes edats i per aquesta raó van sempre lligats amb el que 

l’infants coneix en la pròpia llengua. 

La metodologia emprada ajuda a l‘infant a mantenir un primer contacte amb l’anglès a 

través de l’escolta (listening) utilitzant activitats que captin la seva atenció i interès per 

allò que s’està fent com poden ser cançons, danses, contes populars o jocs de 

moviment amb petites ordres en anglès. 

Amb les activitats quotidianes podem arribar a la comprensió (understanding) d’allò 

que s’ escolta..rn dels nens/es d'aquestes 


