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SMILE ENGLISH

Un mètode educatiu adaptat a les necessitats actuals!
Des de English & Co ens complau presentar-vos el material que hem estat
elaborant durant aquests ultims 4 anys per els alumnes de 3 a 6 anys: Smile
English ens permet dur a terme el nostre propi mètode educatiu al qual hem
incorporat els aspectes més rellevants de diferents metodologies i enfocaments actuals. D’una banda, ens hem basat en enfocaments comunicatius que
privilegien speaking i listening (CLT) i amb el (CLIL) que permet establir un
paral·lelisme amb altres assignatures i fomentar l'intercanvi cultural. Per últim,
ens hem basat també en la Teoria de les Intel·ligències Múltiples de Gardner.
Una vegada finalitzat cada trimestre els alumnes portaran a casa el llibre
treballat juntament amb l’avaluació que ha fet el seu mestre.
Durant el curs realitzarem treballs especials o projectes al final de cada unitat perquè els nens puguin endur-se a casa un bonic record i perquè puguin
explicar i compartir les activitats de classe amb la família.
Per últim, al llarg de l’any coincidint amb dates senyalades al calendari,
treballarem les festivitats d’una manera diferent i divertida amb lliçons més
lúdiques i treballs manuals.
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Etapa Primaria
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1er a 6è

A Educació Primària, l’aprenentatge de l’anglès està enfocat a maximitzar i prioritzar la comprensió i l’expressió oral amb la finalitat de comunicar-nos. Volem que els nostres alumnes aprenguin la llengua utilitzant-la
emfasitzant la interacció, establint i creant conversa i utilitzant la llengua.
Per tal que els infants desenvolupin la
comprensió oral i assumeixin aquesta
llengua com una forma més de comunicar-se, treballem l’anglès a l’aula amb
una metodologia rigorosa i variada i amb
el suport de l’editorial Richmond i el seu
llibre WONDER. Al cicle inicial, els alumnes aprenen mitjançant històries, dramatitzacions i cançons, i amb el suport
d’imatges i materials diversos. Al cicle
mitjà i superior, incorporem, mitjançant
el projecte AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts amb Llengua Estrangera), la llengua anglesa en els continguts de diferents àrees de coneixement.
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