
ANGLÈS AL 
MIGDIA

ESCOLA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT
Castellbisbal

CURS 2018-2019



Anglès al migdia curs 18-19:
• Organitza: AMPA  Escola Mare de Déu de Montserrat 

• Gestiona:  Fundesplai

• Dates: De l’1 d’octubre 18 al 30 de maig 19

• Horaris i torns: 

• Preu de l’activitat:  30 € mensuals, 2h/setmana

Torns i horaris DIMARTS DIJOUS

1r torn
12:40 a 13:40h P4 a 1r P4 a 1r

2n torn
13:50 a 14:50h 2n a 6è 2n a 6è



• Aquesta activitat té en compte l’edat dels nens i

nenes i el seu nivell d’anglès per tal d’anar

afavorint el seu aprenentatge de l’idioma.

• Coordinació entre les entitats participants del

projecte (AMPA, Escola i Fundesplai) per tal de

que l’infant pugui gaudir a la vegada que aprèn.

• La mestra d’anglès que dinamitzarà l’activitat ja és

coneguda pels nens i nenes.

• Continuïtat amb el Projecte Educatiu d’Escola

Metodologia



.

Sessions Les sessions comencen amb rutines:

Quin temps fa? Com em sento avui?

Quin dia és? Etc... Depenent de l’edat

dels infants.

Amb el petits es treballarà el

vocabulari mitjançant històries,

cançons, jocs i petites manualitats

puntuals...

Amb el grup Avançat també es treballa

de manera lúdica però ja s’introdueix

gramàtica a partir de jocs interactius i

altres activitats



Relació amb les famílies

• Les famílies rebreu informes

trimestrals per tal de poder

conèixer l’evolució del vostre

fill/a.

• Podreu consultar el blog de

l’AMPA per fer el seguiment de

l’activitat i les novetats que vagin

sorgint així com la web de

Fundesplai.



Inscripcions

https://escoles.fundesplai.org/escola-mare-de-deu-de-montserrat-castellbisbal/

Les inscripcions estan obertes a treves de la web:

Baixes
En cas de baixa voluntària s’ha d’avisar per e-mail a Carmen Parra
(cparra@fundesplai.org) abans del dia 25 del mes anterior per tal de no emetre el
següent rebut i donar-se de baixa a la web també.



Gràcies per la vostra atenció

Precs i preguntes


