CURS 2018-2019

YOUNG English

-

-

Objectius generals de l’activitat:
o Estudi i pràctica de la llengua anglesa per tal
d'incentivar la creació i adquisició del nou
llenguatge.
o Preparar els alumnes per les proves de Starters,
Movers, Flyers i KET for Schools.

Calendari anual
setembre a juny).
-

d’activitats:

calendari

escolar

(de

Horaris:
o Dues hores a la setmana. Les classes són de 45 minuts, excepte els
alumnes de l’ESO que són d’una hora i mitja. Tot i així el temps total que
passaran amb la professor/a serà d'una hora, ja que els primers 15
minuts estan reservats a berenar tots plegats.
o Dimarts i Dijous de 17:00 a 18:10 (Primària).
o Dijous de 16:30 a 18:00 (ESO).

-

Metodologia de treball:
o

Comunicativa, teòrica i pràctica, mitjançant l’ús d’un llibre i de diversos
materials de Cambridge.

YLE prepara els estudiants per tres Certificats: Starters, Movers, Flyers. Els test estan
dissenyats perquè els infants aprenguin divertint-se i motivar-los per treballar a partir
dels certificats i guanyar les competències necessàries per seguir el seu progrés.
YLE també els prepara per seguir amb la resta de proves oficials de Cambridge:
Cambridge English Key for Schools, Cambridge English Preliminary for Schools and
Cambridge English First for Schools. Les proves estan dissenyades tenint en compte els
interessos dels alumnes i les famílies i amb un llenguatge adaptat als infants tenint en
consideració els aspectes següents:
 Característiques actuals del currículum i la pedagogia pels infants, incloent
llibres actuals i altres materials.
 Desenvolupament de les llengües maternes dels infants.
 La influencia del mètode de les proves, incloent la familiarització dels alumnes
als diferents tipus de preguntes, formats i tipus de lletra.
 Hi ha diferències entre les proves de les diferents cultures i països.
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Sobretot, el més important és transmetre un impacte positiu als alumnes sobre
l’aprenentatge de la llengua anglesa.
Cambridge English: Key és la qualificació del nivell pre-intermig. Demostra que aquella
persona pot fer servir l’anglès per comunicar-se en situacions simples i que té un bon
bagatge de l’aprenentatge de l’anglès.
Cambridge English: Key for Schools és la versió del KET en la qual els tòpics treballats a
l’examen estan relacionats amb els interessos dels alumnes que encara van a l’escola.
Normes de funcionament de l’activitat:
o
o
o
o
o

Als alumnes de 1r i 2n de Primària se’ls recollirà a l’aula.
Als alumnes de 3r fins 6è de Primària se’ls recollirà al pati.
Els alumnes de l’ ESO esperaran al porfessor a secretaria.
Cada alumne té una agenda de La Cultural, que serà la via de
comunicació entre els professors i les famílies
Les famílies es podran comunicar amb el professor/a en finalitzar
l’activitat per si tenen alguna qüestió urgent. Intentar evitar parlar en
castellà o en català amb els professors davant dels nens i nenes. Si és
una qüestió col·lectiva, o a través del delegat/da que col·lectivament li
comentarà al professor les propostes que tenen les famílies.

Aspectes a destacar de l’activitat:
o

Els estudiants de primària s'agruparan per nivells (Starters, Movers,
Flyers). Abans de tot, els alumnes hauran de passar per una prova de
nivell per tal d'adequar-se correctament a les expectatives de cada
grup.

o

A tots els alumnes se'ls valorarà per presentar-se, a final de curs, als
exàmens oficials de Cambridge a partir del Movers. La inscripció i
l'acompanyament a les proves estarà organitzada per La Cultural; el
preu dels exàmens corre a càrrec dels pares.

o

Els alumnes hauran de portar el llibre i la llibreta que els proporciona
l’Acadèmia.

o

Els alumnes hauran de portar material d’escriptura.

o

Han de portar el berenar a la motxilla.

Material:
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