JUGAR, CANTAR I DANSAR EN ANGLÈS
A L’EDUCACIÓ INFANTIL
MODALITAT: Curs ACTIVITAT: 250120 ESDEVENIMENT: 4607 CLAU: V010

DESTINATARIS:
1.Mestres d’Educació Infantil
0-6 de centres públics i
concertats amb un nivell
d’anglès mínim equivalent al
B1 del MCERL.
2.Professorat de FP de CFGS
d’Educació Infantil amb un
nivell d’anglès mínim
equivalent al B1 del MCERL.
3.Mestres especialistes en
llengua anglesa interessats en
la temàtica.
DURADA: 20 hores
DATES: 5, 10, 12, 17, 19, 24
de novembre i 3 de desembre
(16 h presencials i 4h entorn
virtual).

OBJECTIUS
 Facilitar estratègies per afavorir la comunicació a través
de la dansa, les cançons i els jocs en llengua anglesa.
 Generar activitats dinàmiques i significatives que
afavoreixin l’adquisició de destreses lingüístiques en
anglès
 Compartir recursos didàctics entorn a les danses,
cançons, jocs i contes.
 Afavorir pràctiques pedagògiques que responguin a la
inclusivitat.
 Fer ús de recursos TIC per generar aprenentatges
globalitzats

CONTINGUTS





Estratègies comunicatives en llengua anglesa.
Recull de recursos didàctics sobre danses, cançons, jocs i
contes en anglès.
Estructures inclusives com a eina efectiva en la pràctica
diària.
Recursos TIC.

PLACES: 25

PONENT: Victòria González

ÀMBIT: Illa
LLOC: Cep Palma Jaume
Cañellas Mut

Professora d’anglès a Educació Infantil i Primària al CC Pius XII.
Experta en dinamitzacions d’aula, coneguda per la seva
creativitat i la motivació que desperta entre els seus alumnes.
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PLANIFICACIÓ
DATES
5/11/2014

HORARI
17:15-19:15h

10/11/2014
12/11/2014

17:15-19:15h
17:15-19:15h

17/11/2014
19/11/2014
24/11/2014
3/12/2014

17:15-19:45h
17:15-19:45h
17:15-19:15h
17:15-20:15h

DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ
Presentació . Caracterísitiques de l’anglès a
Educació Infantil.
Cançons, jocs i contes Why, When and How?
Estratègies comunicatives. El joc i les cançons:
un recurs cap a la inclusió.
Cançons i jocs. Songs and Games. Let’s dance!
Cançons i jocs. Songs and Games. Let’s play!
Recursos TIC a l’aula d’Infantil.
Exposició de les aplicacions pràctiques.

PONENTS
Cecilia Zamorano
Victòria González
Victòria González
Victòria González
Victòria González
Victòria González
Victòria González
Cecilia Zamorano
Victòria González

METODOLOGIA
Es seguirà una metodología activa i de caire lúdic, cercant la participació dels assistents en les diferents
activitats que es proposin. Es treballarà dins d’un context d’immersió lingüística en la llengua estrangera.

Informació sobre els nivells MCERL:
http://ca.wikipedia.org/wiki/Marc_europeu_com%C3%BA_de_refer%C3%A8ncia_per_a_les_lleng%C3%BCes

INSCRIPCIÓ/ADMESOS/CONFIRMACIÓ/LLISTA D’ESPERA

INSCRIPCIÓ: a través del Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona fins al 22 d’octubre . Recordeu que
podeu posar a “Observacions” tot allò que pugui recolzar la vostra sol·licitud.
LLISTA D’ADMESOS: sortirà publicada el 24 d’octubre. Podreu consultar si heu estat admesos/es o esteu en llista
d’espera a “Sol·licitud cursos” dins del menú Formació del Professorat. Heu de seleccionar Cep de Palma.
CONFIRMACIÓ: si esteu admesos /es cal que confirmeu la vostra assistència fins el 27 d’octubre a l’apartat
“Confirma cursos”, dins el menú “Formació del Professorat”. La no confirmació implicarà la pèrdua de plaça
LLISTA D’ESPERA: en cas de quedar places vacants passat el termini de confirmació, les persones que estiguin a la
llista d’espera i que segueixin interessades en participar a la formació hauran d’enviar un correu electrònic del 24 al
30 d’ctubre l’adreça ceciliazamorano@ceppalma.net posant com a assumpte “Jugar, cantar i dansar en anglès a
l’educació infantil”. Al cos del missatge hauran d’escriure el seu nom complet, el seu DNI, telèfon i la frase “ESTIC
INTERESSAT EN PARTICIPAR”. Aquells correus electrònics que no compleixin amb aquestes indicacions no es
tindran en compte. Totes les persones de la llista d’espera que enviïn aquest correu, respectant-ne l’ordre
d’arribada i el màxim de places disponibles, s’incorporaran a la llista definitiva.

CERTIFICACIÓ
Per obtenir-la els participants hauran de :
 Participar de forma activa a totes les
activitats i entorns virtual proposats, així
com el lliurament d’una aplicació pràctica.
 Assistir al 80% de la fase presencial (BOIB
núm. 8-17/01/02, Ordre del 02/01/02).

CRITERIS DE SELECCIÓ DELS PARTICIPANTS
 Se seguirà l’ordre de preferència segons
l’apartat de destinataris.
 Si el nombre de places inscrites supera el de
places ofertades, en igualtat de condicions, se
seguirà l’ordre d’inscripció.

Coordinació: Cecília Zamorano Terrasa
Assessora d’Educació Infantil del CEP
ceciliazamorano@ceppalma.net ext.205
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