
Curs 2008-09

Foto significativa de l'acció

     Logo de l’Amazing Day 2009                                  Activitat WORD BY WORD

Títol  de l'acció:  AMAZING DAY

Llengua/llengües:  Anglès

Descripció de l'activitat (resum de 4 o 5 ratlles):
El nostre projecte es planteja com una activitat d’intercanvi en llengua anglesa
entre el cicle superior de diverses escoles de la zona coordinades des del grup de
treball “English is fun!”.

Perseguint l’objectiu de donar un ús real a la llengua anglesa es preparen jocs,
tallers, activitats TAC,...que els/les alumnes desenvolupen durant la jornadai/o
abans de la jornada.

S’inicia la jornada amb una representació de teatre en anglès al Teatre del
municipi. Seguidament ens traslladem a l’escola on esmorzem i fem una activitat de
benvinguda per repartir-nos en grups.
Es fan dues activitats al matí d’una durada de 45’. Dinem junts i fem un descans en
el qual els alumnes juguen lliurement. A les 3 iniciem les activitats de tarda, d’una
durada de 30’.
Algunes activitats són: karaoke, word by word, computer games, alphabet game,
pins on back, ...
Prèviament a la jornada els alumnes preparen una presentació per presentar-se a
les altres escoles.
I participen en un concurs de dibuix d’un logo per a la jornada.



Competències: comunicativa lingüística i audiovisual, competència d’autonomia
i iniciativa personal, competència d’aprendre a aprendre

Objectius:
1. Millorar la competència comunicativa oral dels alumnes en llengua anglesa

per comunicar-se amb els altres .

2. Desenvolupar la competència comunicativa en la llengua anglesa com a
vehicle de comunicació, per al desenvolupament personal i l'expressió, i per
a la participació en activitats diverses.

3. Prendre consciència de l’utilitat de la llengua anglesa com a vehicle de
comunicació, més enllà de les activitats de l’aula.

4. Expressar-se oralment, adequant les formes i el contingut als diferents
contextos i situacions comunicatives, i mostrant una actitud respectuosa i de
col�laboració amb els altres.

5. Relacionar-se amb alumnes d’altres centre.

Organitzador/a (a títol individual i/o col�lectiu) :
CRP Bages – Grup de treball “English is fun!”– Coordinació Teresa Fernández
Potrony

Persona de contacte: Teresa Fernández Potrony(ZER GAVARRESA)

Col�laboradors (entitats, institucions, associacions, …) : escoles participants,
CRP del Bages

Participants (centres, nivell educatiu, nombre de participants):
CEIP Guillem de Balsareny, Balsareny
CEIP Els Roures, Sant Feliu Sasserra
CEIP Llevant, Oristà
CEIP Sesmon d’Oló, Sta. Maria d’Oló
CEIP Lluçanès, Prats de Lluçanès
CEIP Sant Vicenç, de Sant Vicenç de Castellet

Període d'execució : el grup de treball durant el 1r i 2n trimestre (30h)
L’Amazing Day 1 dia de 10 a 4 de la tarda.

Durada: 1 dia

Àmbit (local, comarcal, nacional, estatal, internacional) : comarcal

Informació a (web, bloc, …): Tenim un bloc:
http://amazingdaybages.blogspot.com



Antecedent o referent de l'acció : És el segon curs que es fa l’activitat.
Actualment, es realitzen molts English Days arreu de Catalunya. Ens va semblar
posar un nom més característic per denominar aquest dia al Bages i va sorgir
l’”Amazing Day”. Esperem continuar amb el grup de treball durant el proper curs
09/10 i tenir moltes més escoles participants.

Possibilitat de transferència o generalització de l'acció:
Estaria bé ampliar-ho a altres cicles i seguir mantenint el grup de treball per
consolidar l’activitat i millorar-ne la preparació.

Valoració educativa per part dels participants (professorat, alumnat,
famílies, …)
La valoració ha estat molt positiva per part de les famílies i els alumnes. El
professorat també s’hi va trobar molt implicat, encara que fossin tutors i no
mestres d’anglès perquè acompanyaven un grup i participaven en les activitats.
També va ser molt important l’acollida de l’escola on es celebrava la jornada.
Poder preparar les activitats i l’organització de l’Amazing Day en el grup de treball
ha estat un factor molt important per a l’èxit de l’activitat.
Propostes de continuïtat i millora:

- preparar activitats on l’ús de la llengua anglesa sigui del tot necessari.
- renovar i crear noves activitats.
- ampliar l’activitat a altres cicles.

Es valora la possibilitat d’oferir als/a les  alumnes dirigir les diverses activitats en
properes edicions i donar una temàtica específica a la jornada que serveixi com a
eix de treball a l’aula.


