PATRONAT MUNICIPAL DE SERVEIS D’ATENCIÓ A LES PERSONES

E1. APRÈN I GAUDEIX AMB L’ANGLÈS
Durant el període estival els nens i nenes gaudeixen de més temps lliure que durant la resta de
l’any, aquesta és una magnífica oportunitat per gaudir d’aquest temps d’una manera alternativa al
període escolar.
Amb aquesta proposta presentem com a protagonista l’aprenentatge de l’anglès, al voltant
d’aquest eix oferim un conjunt d’activitats lúdiques, educatives i esportives, amb la intenció de que
sigui una activitat diversa, atractiva i motivant pels interessats . A més incloem curset de natació o
millora d’estils per aquells que ja sàpiguen nedar.
Aquesta activitat està a adreçada a tots els nens i nenes nascuts entre l’ 1 de gener de 1999 i el 31
de desembre de 2009

Els beneficis que l’alumne pot obtenir participant d’aquesta activitat són :
 Iniciar o avançar en l’aprenentatge de la llengua anglesa a través del joc desenvolupant la
seva imaginació i creativitat al mateix temps que aprèn l’anglès.
 Utilitzar les habilitats lingüístiques (escriptura, lectura, conversa i audició)amb propostes
adaptades als seus interessos per tal de fer un aprenentatge el més lúdic i motivant
possible.
 Reforçar als nens i nenes en l’aprenentatge de la llengua anglesa de forma divertida a partir
de tallers i experiències que ajudin a integrar els continguts gramaticals.
 Desenvolupar la proposta setmanal d’un projecte en el qual l’alumne i el conjunt del grup,
puguin plasmar els continguts i el vocabulari treballats durant la setmana.
 Estimular a l’alumne per que s’expressi en la llengua anglesa des d’un ús quotidià.
 Aprendre cançons i jocs propis de la cultura anglosaxona.
 Iniciar o perfeccionar l’aprenentatge de la tècnica de la natació a través d’activitats que el
permetin el domini mínim del seu cos al medi aquàtic o el perfeccionament dels estils per
aquells que tinguin un nivell més avançat.
 Incorporar el joc lúdic i/o esportiu com mitjà socialitzador.
 Interioritzar els valors associats a la pràctica del joc esportiu.
 Aprendre i millorar en la pràctica dels diferents esports que es treballaran : bàsquet, futbol,
handbol, hoquei....
 Utilitzar les activitats motrius bàsiques i específiques de forma lúdica, aprendre a acceptar i
respectar les normes bàsiques del joc.
 Estimular a cada alumne per tal de trobar un llenguatge propi d’expressió a través del seu
cos.
 Crear vincles de sociabilitat i cooperació entre els diferents participants de les activitats.
 Incorporar l’hàbit quotidià de l’ús actiu del seu temps lliure amb una visió amplia i
multidisciplinari.
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Característiques :
 Les activitats es durant a terme de dilluns a divendres al matí des de l’1 de juliol fins al 26
de juliol de 9 a 13 h.
 L’aprenentatge de l’anglès es farà per nivells adequats a les necessitats dels nens i nenes
 Els nens depenen de l’edat realitzaran activitats recreatives, lúdiques i esportives, tenint
com a protagonista l’anglès.
 Es dedicarà un breu espai de temps a que els nens i nenes prenguin un petit esmorzar.
 De dilluns a divendres, dedicarem les dues primeres hores del matí de 9 a 11h a
l’aprenentatge de l’anglès.
 Aquells nens que tinguin el permís dels pares per marxar sols al finalitzar l’activitat i/o ser
recollits per algun germà menor d’edat, caldrà que els pares complimentin una fulla
d’autorització que trobareu a qualsevol oficina d’atenció a l’usuari del Patronat Municipal
de Serveis d’Atenció a les persones.
 La distribució dels continguts setmanals en funció de l’edat:
 Fins als 6 anys:
o Es dedicaran quatre dies a la setmana per a realitzar activitats d’aprenentatge de la
natació a la Piscina Municipal d’Estiu.
 A partir dels 6 anys:
o Es dedicaran tres dies a la setmana per a realitzar activitats d’aprenentatge i
perfeccionament de la natació a la Piscina Municipal d’Estiu.

Recomanacions i altres indicacions:
 És important que els nens i nenes duguin roba esportiva, còmoda i adequada a l’època de
l’any i calçat esportiu.
 Per a la realització de les sessions a l’aigua cal que els nens i nenes portin banyador posat
de casa, tovallola de la seva mida, casquet i sabatilles de bany i gorra per protegir-se del sol.
Cal també que abans de venir a la piscina es posi crema protectora solar als nens.
 Durant el mes es podran realitzar sortides o altres activitats extraordinàries. En aquestes
sortides només podran participar aquells alumnes que els pares hagin signat l’autorització
oportuna.
 Aquells nens menors d’edat que tinguin el permís dels pares per marxar sols de l’activitat
i/o anar a buscar al seu germà/na menor d’edat, els pares han de complimentar una fulla
d’autorització que trobareu amb qualsevol oficina d’atenció a l’usuari del Patronat
Municipal de Serveis d’Atenció a les persones. Sense aquesta autorització no podran
marxar sols.
 La responsable de l’activitat és la Sra. Montse Horcas, si teniu necessitat de parlar amb ella
podeu concertar entrevista trucant al tel. 937755351 o enviant un correu electrònic a
mhorcas@martorell.cat
 Preguem la màxima puntualitat tant a l’hora de portar els nens com a l’hora de la recollirlos.
 Aquesta activitat opcionalment té un servei d’acollida per als nens i nenes tant al matí de 8
a 9 hores com al migdia de 13 a 14 hores.
 Opcionalment també es podrà gaudir del servei de menjador, tenint que recollir al nen a les
15.00 hores al lloc a on es faci aquest servei.
 El dijous 13 de juny a les 17:30 es farà una reunió informativa a l’Auditori del Centre
Cultural.

