Benvolgudes famílies,
Com ja us vam informar a la reunió d’inici de curs, i com també es va publicar al Diari de
Tarragona del passat 29 de novembre, a la xarxa d’Escoles Bressol Municipals de Reus,
amb l’arribada del nou any engeguem nous projectes.
Uns ja s’han iniciat com el “Divendres en família” i el cicle de xerrades i tallers
“Escola+família”.
En l’àmbit pedagògic a les aules iniciem nous projectes: l’Anglès i les TIC.
Aquests projectes es duran a terme a les aules de 2-3 anys, Camagrocs i Pebrassos.
Com ja sabeu, des del mes d’octubre a la nostra escola ja vam començar a fer anglès els
divendres de la mà de l’Eulàlia (tutora dels Pebrassos i Coordinadora del centre).
A partir d’ara tots els DIVENDRES vindrà la Núria Núñez, la “teacher”, per treballar
l’anglès amb els infants d’una manera divertida i participativa. Ella serà l’encarregada de
dur a terme aquest nou projecte a totes les EBM de Reus.

L’anglès a l’escola bressol
Des de fa un temps la societat és conscient de la necessitat i importància de
l’aprenentatge d’altres llengües que no són la materna.
Sabem que els infants amb 2 anys tenen una gran capacitat d’aprenentatge i reaccionen
favorablement als estímuls lingüístics que els envolten, i ’adquisició del llenguatge
comença abans de que l’infant comenci a parlar.
Els infants d’aquestes edats s’iniciaran en l’aprenentatge de l’anglès i s’aniran
familiaritzant amb aquesta llengua a través dels sons i les expressions que escoltaran
cada setmana acompanyat de nombrosos gestos per potenciar la seva comprensió.
A través del llenguatge, la repetició, jocs de moviment, danses i cançons, l’infant anirà
incorporant noves expressions al seu vocabulari i començarà a relacionar sons i paraules
amb els conceptes ja coneguts per ell.
Aquest projecte té com a objectiu principal acostar als infants de manera molt lúdica a
l’anglès, una llengua estrangera.

Avui 17 de gener ha vingut la Teacher Núria per primera vegada i ha tingut una acollida
molt bona per part dels infants de l’escola.
MIREU, MIREU....

LA TEACHER NÚRIA AMB LA SEVA “SWEET CASE “

HELLO!!!
GOOD MORNING

Esperem que us agradi aquesta nova iniciativa!
Equip Educatiu
EBM La Ginesta

