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En la visita a l’Escola La Maquinista ens mostren el seu Pla Experimental de Llengües 

Estrangeres (PELE). 

 

 

El PELE consisteix en: 

• Avançament de l’ensenyament de la llengua anglesa a l’educació infantil (P-3).  

• Incorporació de l’anglès en altres àrees d’aprenentatge (a l’etapa d’Educació Primària).  

• Paper rellevant de les TAC’s com a mitjà d’accés al coneixement.  

• Tenen com a pensament de futur la incorporació d’una segona llengua estrangera al 

cicle superior de primària (la llengua francesa).  

 



Per treballar d’una manera més amplia, primer es familiaritzen amb el vocabulari i desprès amb 

els continguts transversals. Existeix un Pla de les TAC’s que esta creat per l’equip docent de 

l’escola. 

  

 

La llengua anglesa a P3 i P4. 

• A P-3 les classes són d’una durada de 20 minuts i a partir de P-4 tenen la durada d’una 

classe normal.  

• La llengua vehicular de l’assignatura es l’anglès, menys quan es necessari que l’infant 

entengui que estàs dient (sobretot amb les normes, les activitats, les ordres...).  

• S’introdueix l’anglès amb cançons. És molt enriquidor la interacció que aquest mètodes 

produeixen.  

• Utilitzen el recurs del conte: contes d’Eric Carle. Aprofiten per crear un material didàctic 

fantàstic amb la utilització dels gràfics, la gestualitat i fent servir el vocabulari específic 

del conte.  

• L’equip docent ofereix als infants una sèrie de material que els nens poden utilitzar de 

manera lliure relacionat amb els centres d’interès (dibuixos, fixes, activitats 

interactives...).  

• Utilitzen instruments musicals.  

• Treballen únicament  a nivell oral, encara que ofereixen activitats de tota mena.  

  

La llengua anglesa a P5 i 1er d’Educació Primària. 

• Es continua treballant de la mateixa manera, encara que ja no només de manera oral, 

sinó que s’introdueix l’escriptura.  



• És treballa en anglès l’expressió corporal, iniciació al moviment i iniciació a l’esport. 

L’objectiu es treballar diferents àmbits en una altre llengua sense la necessitat de parlar 

amb català).  

  

 

L’aula d’anglès: un espai d’autoaprenentatge de la llengua.  

• Tenen la possibilitat de realitzar diferents dinàmiques (fitxes, jocs, pel·lícules...). És diu 

d’autoaprenentatge, perquè són autònoms durant tota l’activitat, ja que existeixen unes 

pautes de correcció que els infants poden utilitzar.  

• L’objectiu és que assoleixen les quatre competències bàsiques de qualsevol llengua 

(reading, listening, speaking, writing)  

• L’equip docent a creat una serie de recursos on-line on els infants poden accedir i 

realitzar un munt d’activitats diverses.  

- Blog: http://englishmaquinista.blogspot.com.es/ (enllaços, fotos, cançons, exercicis) 

- Wiki: http://wikinista.wikispaces.com/ 
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