Petit London és un equip amb 17 anys d’experiència. El seu mètode d’aprenentatge s’ha dut a
diferents escoles i escoles Bressol. Des del 2012, Petit London té la seva pròpia acadèmia a Girona al
c/ Remences, 12.

Si donem als nostres fills la possibilitat d’escoltar l’anglès en edats primerenques, els ajudem que en
un futur tinguin més facilitat per aprendre i expressar-se en anglès. Sabem que en aquestes edats el
que més els interessa als nens és jugar. A través del joc i de les cançons adquireixen un
aprenentatge de forma lúdica i sense esforç. D’aquesta manera tots participen, els resultats són
immediats i equivocar-se no és greu, se’ls planteja sempre un repte constant.
El fet d’aprendre jugant fomenta les habilitats socials i estimula la interacció positiva amb els altres,
també activa la part del cervell responsable de la raó, el judici, el llenguatge i la memòria.

Per poder dur a terme això, tenim una sèrie de material que ens assegura l’èxit: “Flashcards” amb
imatges per ampliar vocabulari, jocs simbòlics, senzills contes en anglès per llegir i escoltar,
titelles...i anem ampliant amb tot tipus de material que trobem interessant per captar l’atenció dels
nens.
El resultat: els nostres alumnes aconsegueixen uns resultats excel·lents en els exàmens oficials de
Cambridge (KET, PET, FCE i CAE).

QUÈ OFERIM:
-

Infantil (P3-P5). El nostre objectiu és començar a construir la base del vocabulari del infants
a partir d’una metodologia dinàmica, lúdica i expressiva. Les activitats proposades faran que
els alumnes comencin a tenir un contacte amb la llengua d’una forma molt amena. Ho
aconseguim a partir de jocs, vocabulari amb imatges, cançons, balls, contes...

-

Primària (1r-3r). En aquesta etapa la base del vocabulari s’amplia molt i els nens comencen a
tenir conceptes molt clars. Introduïm estructures senzilles a partir de repetir contes, teatre,
shows, role plays (mercat, fashion show...) A part de mostrar les imatges, en aquesta edat
també acostumem als nens a fer la part llegida a partir de targetes visuals. El nostre objectiu
és que els nens no només parlin anglès amb nosaltres, sinó que també ho facin entre ells de
manera natural.

-

Primària (4t-6è). En aquesta etapa ensenyem vocabulari més avançat amb estructures més
complexes. També els comencem a introduir estructures com el present, passat i futur. A
partir d’aquí abordem jocs més creatius i elaborats. De 4t a 6è els errors orals comencen a
tenir un gran pes i les correccions són més exhaustes que anys anteriors. Tot això ho
aconseguim a través de diàlegs quotidians, jocs i role plays com: visita al doctor, anar al
restaurant, cinema, aeroport... Per cada trimestre farem una manualitat en anglès ( Nadal,
Halloween i Setmana Santa)

