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Recursos d'Anglès a la web del CRP
El nostre rebost d'angles a la web del CRP

Coordinació del
professorat
d'anglès a primària

Recursos de llengües

Projectes de llengües

Unitats Clil al CESIRE

Dins la nostra web hem creat un espai dedicat a la llengua
anglesa. En aquest espai trobareu un recull de recursos, blogs
d’anglès, experiències de centres, portals de recursos i també
materials recollits o elaborats pel grup de coordinació
d’especialistes d’anglès de primària.
Esperem us siguin d’utilitat als docents i centres educatius.

Seminaris de
coordinació PILE

Bones pràctiques

Edu365

Blogs i webs de centres

Força centres han fet reculls de recursos que
utilitzen amb els seus alumnes i d’experiències
Maletes de lectures
d’aula o centre que publiquen a les seves pàgines
en anglès, (infantil i
web, aquí teniu algunes pàgines que podeu
primària)
consultar.
Escola Nova Electra Inclouen històries en
Escola Rosella
Escola Enxaneta
imatges, contes en
format gran, contes
de diversos nivells de
Escola Sala i
Escola Bisbat
Escola Ramon y Cajal
dificultat i llibres de
Badrinas
d'Egara
coneixements de
diferents temes i
nivell

Escola Marquès Casals

Escola França

Escola Salvador Vinyals

Escola Marià Galí

INS Aymerigues

INS Torre del Palau

Projectes
plurilingües

Pla Integrat de
Llengües Estrangeres
(PILE)

Auxiliars de conversa

Maleta "Flash Cards"
Targes d'imatges.
Conjunt
d'imatges per
Esc Saqnt Llorenç
l'aprenentatg
del Munt
e de llengües
(L1, L2, L3),a
través de la
relectura de
les targes
INS Matadepera

Escola Pres..Salvans

Plans internacionals
europeus

The Little Prince

El blog projectes intern.

Plans institucionals

Aquest seminari està
inclòs en el PFZ.
L’objectiu és conèixer
com treballem;
compartir recursos i
propostes d’aula…
En el nostre espai web
anirem compartint la
nostra feina amb
tothom.

INS Vacarisses

INS Viladecavalls

E. Tecnos

E. Cultura Pràctica

INS Santa Eulàlia

Convocatòries
públiques per centres

E. Cingle

Didàctique
i deu
exemplars
en anglès,
A més de
audioversions
llibres,
en català i
videos,
castellà
etc.
inclou
propostes
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Recursos d'Anglès a la web del CRP
Dibuixos animats en
anglès: Wordgirl.
El canal Super3 de TV3
emet cada dia a les
12.00 la sèrie de
dibuixos animats
WordGirl en versió
original anglesa i
subtitulada en anglès i
català. La sèrie està
adreçada a nens i
nenes de 8 a 12 anys.

Es pot visionar en
directe o en diferit a
través de la web de
TVC. Hi ha disponible
Material de suport
Charlie i Lola, una
altra sèrie de dibuixos
a Youtube

http://experiencies-se-terrassa.blogspot.com

Anglès a l'Escola Sala i Badrinas
Proposem 3 vídeos que mostren el dia a dia de
d'aquest centre de nova creació on s'introdueix
l'anglès dins del currículum del centre.
El projecte consisteix en introduir l'anglès a
l’educació infantil i intensificar-la a l’educació
primària. Hi participa tot el col·lectiu de mestres.
A l’educació infantil se centren en el
desenvolupament d’activitats centrades en
l’expressió i la comprensió oral.
Coordinació: Olga Martí i Ferran Medina
Nivell: Educació Infantil

Recursos diversos
Junta d'andalucia

Escriure bé

Tests Interactius

Selecció d'activitats

"English is fun, English is useful” a l’Escola El Vapor

Es treballa l'anglès per fer-la una llengua
vehicular, en els hàbits i rutines del dia a dia.
A partir de contes, jocs, racons, noves
tecnologies i centrant-se en els interessos dels
nens/es i en el fer diari de les aules.
L’alumnat que participa en el projecte són els
nens des de P3 fins a 1r de primària i tot el
col·lectiu de mestres del centre.

Selecció de lectures

Conjunt de videos
didàctics

Coordinadora: Sandra Rodríguez Prat –
Cap d’estudis.
Nivell: Educació infantil, i cicle inicial.
Àmbit d’implicació: Pla Experimental de
llengües estrangeres
Recursos al MEC

I WANT TO BE... activitat d'anglès a l'escola Isaac Peral

A l'escola Isaac Peral la Marta Hernandez Alarcón coordina
durant aquest curs acadèmic 2012-2013 el projecte I WANT TO
BE. Un treball d'activitats i recursos per fomentar la parla, la
capacitat de dir i justificar en llengua anglesa i amb naturalitat.

Els alumnes preparen i predsenten
oralment mapes conceptuals
Curs: 2012-2013
Nivell: Educació Primària
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