
FITXA PER A LA RECOLLIDA
D'ACCIONS DE COORDINACIÓ DE LLENGÜES

Curs 2007-08

Foto significativa de l'acció
Títol  de l'acció: "The English Day” 
(10a edició)

Lloc: Sta. Coloma de Farners

Llengua/llengües: anglès

Descripció de l'activitat (resum de 4 o 5 
ratlles):
The  English  Day és  una  activitat 
d'intercanvi  d'experiències  a  tres 
bandes:  entre  centres,  entre  mestres 
especialistes d'anglès i  entre alumnes. 
L'activitat  té  diferents  subactivitats: 
Draw  and  characterize  our  mascot, 

(l'alumnat dibuixa, caracteritza i  vota la mascota de l' English Day ),  Weekly activities 
(activitats en línia, elaborades des dels diferents centres que participen en l' English Day), 
Tale on line (elaboració d'un conte digital entorn la mascota de l'English Day entre tots els 
centres participants) i la Diada de l' English Day, amb els tallers que prepara cada centre, 
l‘obra de teatre Pretty Ritty i la gimcana.

Competències:
• Comunicativa lingüística
• Competència comunicativa
• Competència social i ciutadana

Objectius:
- Motivar els alumnes a utilitzar l’anglès fora de l’aula.
- Adonar-se’n de les possibilitats lúdiques i expressives de l'anglès.
- Desenvolupar la competència comunicativa referent a la llengua oral.
- Apropar l’alumne a la cultura anglosaxona.

Organitzador/a (a títol individual i/o col·lectiu)
Servei Educatiu de la Selva 1

http://www.xtec.cat/se-selva1

Persona de contacte:
Albert Perafita, Servei Educatiu de la Selva 1, c/e: aperafit@xtec.cat

Col·laboradors (entitats, institucions, associacions, …)
Consell Comarcal de la Selva, Ajuntament de Sta. Coloma de Farners, Fundació Riera i 
Gubau.
Font Vella, Haribo, Macmillan English, Oxford University Press, Cruïlla.

Participants (centres, nivell educatiu, nombre de participants)

http://www.xtec.cat/se-selva1
mailto:aperafit@xtec.cat


315  alumnes  (edició  2008)  de  6è  de  primària  dels  centres:  Col·legi  Vall  dels  Àngels 
(Anglès), CEIP Dr. Carulla (Arbúcies), CEIP La VALL (Osor), ), CEIP de Riudellots CEIP 
Guilleries (St.  Hilari  Sacalm), Col·legi  St.  Josep (St.  Hilari  Sacalm),  CEIP St.  Jordi (St. 
Julià del Llor-Bonmatí), CEIP St. Salvador d'Horta (Sta. Coloma de Farners), Col·legi La 
Salle (Sta. Coloma de Farners), CEIP Jacint Verdaguer (Sils), CEIP Josep Madrenys (Vilobí 
d'Onyar).

Període d'execució
Preparació: des de principis de novembre. Dia del  The English Day: dimecres, 30 d'abril 
del 2008.

Durada: 1 dia  (30 d'abril del 2008)

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

Informació a (web, bloc, …)
http://www.xtec.cat/crp-santacolomaf/english/english.htm

Antecedent o referent de l'acció (si prèviament s'ha fet en d'altres llocs, pot ser interessant 
conèixer la font)

-------

Possibilitat de transferència o generalització de l'acció
Ens consta que se n’estan fent a altres llocs: Blanes, Olot, Sant Just...

Valoració educativa dels participants (professorat, alumnat, famílies, …)
Molt positiva.
És una activitat innovadora en molts sentits i plenament consolidada en l'àmbit educatiu 
de primària de la zona.

♣♣♣
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