
LET'S START THE SHOW!

Let's Act!

"Let's Act!" comprèn el tercer i últim bloc d'una sessió Let's Play!

Aquesta part de la classe té com a objectiu principal el
desenvolupament de la creativitat, la imaginació de l'infant, la
pròpia descoberta i la Confiança en un mateix.

Mitjançant el teatre com a eina pedagògica bàsica i els recursos
didàctics que aquest proporciona, utilitzem una gran varietat de
jocs i exercicis teatrals, a través del quals els nens i nenes
inventen històries, es posen a la pell d'altres personatges i
improvisen a partir de les divises proporcionades pel nostre equip
docent.

A més a més, durant el transcurs de cada sessió, s'introdueix una
petita història en forma de conte i amb un fil conductor molt clar,
perquè els nens i nenes treballin diferents objectius de les
temàtiques proposades durant cada trimestre i, la utilitzin
finalment, per representar-la davant dels pares i familiars.

Aquest fet, ajuda als infants a agafar seguretat i confiança per
expressar-se davant del públic i els dóna eines per
desenvolupar-se i afrontar qualsevol situació de la seva vida
quotidiana.

Let's Act in English!

Aquesta secció es considera una de les més importants de la
sessió Let's Play! ja que proporcionem al nen la oportunitat de
poder expressar-se lliurement a través de la seva pròpia
imaginació, sense cap vergonya ni tabú, per tal que pugui aplicar
i integrar tot el que ha après durant el transcurs de la classe:
vocabulari, estructures língüístiques, formulació de preguntes i
respostes, idees, conceptes, entre molts altres. 

La imaginació juga un paper crucial, ja que ajuda als infants a
actuar amb espontaneïtat i utilitzar la llengua anglesa d'una
forma molt propera.

A més, a cada sessió es presenten unes historietes que combinen
el treball de "listening" amb dinàmiques de joc que acompanyen
l'entesa i comprensió del que s'està explicant i treballant. 

Sens dubte, l'aprenentatge de l'anglès a través del teatre ajuda al
teu fill/a a comprendre més fàcilment tots continguts.

Let's Act!


