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Imatge d'un moment de la sessió "Let's play", dijous 3 de novembre a la Ludoteca
Municipal.

La Ludoteca Municipal i la Guia Didàctica inicien propostes
d’activitats en anglès per a infants de 0 a 12 anys

Dilluns 7 de novembre de 2016

La Ludoteca Municipal Les Tres Moreres i la Guia Didàctica engeguen aquests dies
diferents activitats en anglès adreçades a infants de 0 a 12 anys i conduïdes per
professionals amb un coneixement alt d’aquest idioma. Es tracta de propostes que
formen part del pla d’impuls que s’ha implantat aquest curs 2016-2017 al municipi
amb l’objectiu principal de promoure l’ús de l’anglès entre els infants de la vila.

“Let’s play”, jocs en anglès

D’una banda, la Ludoteca va iniciar dijous passat la proposta “Let’s play”, una
activitat en què els nens i nenes poden aprendre la llengua anglesa de forma
divertida, principalment a través del joc, per tal de potenciar l'expressió oral en un
ambient distès. Les sessions es duran a terme tres cops al mes, d’una banda, en el
marc del servei diari de la Ludoteca, en dies alterns, de 17.15 a 19.15 hores, i, de
l’altra, emmarcades en l’espai familiar que té lloc setmanalment les tardes dels
dimecres (també de 17.15 a 19.15 hores) i els dissabtes al matí (d’11.30 a 13.30 h) i
en què els infants poden anar acompanyats de les seves famílies.

Per prendre part en qualsevol d’aquestes sessions, 24 en total durant el curs 2016-
2017, no cal tenir nocions prèvies d’anglès. Podeu consultar el calendari al
document que apareix a la dreta de la pàgina.

Activitats en anglès de la Guia Didàctica

Per la seva banda, la Guia Didàctica oferirà dimarts, 8 de novembre, la primera de
les propostes en anglès sol·licitades pels centres escolars de la vila. Serà una visita
al mercat municipal que duran a terme els alumnes de 2n de primària de l’Escola
Sant Esteve i que finalitzà amb un tast a la classe dels productes del mercat.

Fins al moment, les escoles castellarenques han sol·licitat en anglès una quinzena
d’activitat. Són, a més de les del mercat, les visites a la Ludoteca Municipal, a la
Deixalleria, a l’hort, a l’ermita i la masia de Can Santpere i l’activitat “Coneguem
els espais verds públics”.

Ludoteca Municipal Les 3 Moreres
C. de Sala Boadella, 6
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