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PRESENTACIÓ

El present projecte el titulem: El present projecte el titulem: P.E.NGLISHP.E.NGLISH . . 
Amb aquest projecte pretenem millorar la Amb aquest projecte pretenem millorar la 
competcompetèència oral de lncia oral de l’’alumnat del nostre alumnat del nostre 
centre. Ho farem mitjancentre. Ho farem mitjanççant la llengua anglesa ant la llengua anglesa 
a les classes da les classes d’’EducaciEducacióó FFíísica, comensica, començçant ant 
pel Cicle Inicialpel Cicle Inicial.



JUSTIFICACIONS
� Manca d'hores destinades a l'ensenyament de 

la Llengua Anglesa.

� Cerca de noves estratègies per motivar 

l'alumnat. 

� Necessitat d'estar més temps en contacte amb 

l'Anglès. 

� En l'àrea d'Educació Física: 
� Resulta senzill crear la necessitat de comunicació

� L'alumne/a es comunica a través del joc

� Els nens/es fan realitat la llengua quan l'empren



OBJECTIUS
� Conèixer el cos de forma global com també les 

seves possibilitats de moviment a través de 
l'Educació Física.    

� Prendre consciència de valors de respecte, 
participació, col·laboració i solidaritat mitjançant el 
joc. 

� Mostrar curiositat per l'aprenentatge de llengües 
estrangeres i sentir-se partícips d'una nova 
experiència escolar.

� Aconseguir una competència comunicativa elemental 
que permeti fer un ús efectiu de la llengua anglesa 
en situacions quotidianes. 



METODOLOGIA

� Participativa-------------- Interacció

� Activa---------------------- Jocs, comunicació
oral, gestos

El projecte no ha d'afectar als 
continguts curriculars de cap de les 
dues àrees. 

Posar l'èmfasi a les rutines de les 
sessions. 

El projecte no ha d'afectar als 
continguts curriculars de cap de les 
dues àrees. 

Posar l'èmfasi a les rutines de les 
sessions. 



TEMPORALITZACIÓ

CURS 2006CURS 2006--20072007

Elaboració del projecte i aplicació als cursos de 1r i 2n 
de Primària. Aquests dos cursos faran l'Educació Física en 
Anglès. Les rutines de cada sessió es faran en Anglès i 
també les instruccions que es donaran. Els aclariments 
necessaris es faran en Anglès o Català depenent de la 
complexitat d'aquests.

Elaboració del projecte i aplicació als cursos de 1r i 2n 
de Primària. Aquests dos cursos faran l'Educació Física en 
Anglès. Les rutines de cada sessió es faran en Anglès i 
també les instruccions que es donaran. Els aclariments 
necessaris es faran en Anglès o Català depenent de la 
complexitat d'aquests.





A.- Notes bilingües als pares

Benvolguts pares:

  El Departament d’Educació Física us informa que tots els alumnes de 1r i de 2n
nivell han de portar un necesser a l’escola. Aquest ha d’incloure sabó, tovallola
i una pinta. Els nens/es podran deixar el necesser a la classe durant la setmana.
A més a més, us informem que ja hem començat el projecte P.E.NGLISH, amb 
el qual les classes d’Educació Física es donen en anglès. Els tutors us n’informaran 
més concretament a la reunió que es farà el 20 de Setembre.

  Atentament,
          Mestra d’Educació Física.

Dear families:

    PE department would like to inform you that all the pupils from the 1st & 2nd grades
have to bring a cleaning set to school. It should contain: soap, towel and a hair-brush.
They can leave the cleaning set in their classrooms during all the week.
Moreover, we inform you that we’ve just begun the P.E.NGLISH project, in which
PE classes are going to be  in English. Tutors will inform you more accurately in the 
20th of September meeting.
     

Yours Sincerily 
P.E. Teacher



B.- Diari P.E.nglish



C.- Cartells per l'escola en Anglès



D.- Decoració del Gimnàs



















PREPOSITIONS



E.- Mural: Mesos, 
Estacions i 

Esports





G.- Higiene i Necesser



H.- La bossa d’esports



Crear un context al 
centre utilitzant 
imatges reals i 

dibuixos per fer més 
proper el llenguatge 
comú de l'Educació
Física en Anglès. 

Imatges on surtin els 
alumnes per fer-los 
més partícips del 

projecte.





A.- Glossari de llenguatge Anglès-Català

Language used in  “How is my body?”: 
(llenguatge utilitzat a la unitat “Com és el meu cos?”).

Parts of the body (parts del cos):
Legs (cames), arms (braços), hair (cabell), head (cap), feet (peus), foot (peu), 
hands (mans), eyes (ulls), ears (orelles), nose (nas), mouth (boca), tummy 
(melic), back (esquena).

Joints (articulacions):
Shoulders (espatlles), neck (coll), wrists (canells), elbows (colzes), waist 
(cintura), knees (genolls), ankles (turmells).

Lateralitat right and left (esquerra i dreta).
Breathing (respiració): breath in (inspirar), breath out (expirar), hold (aguantar), 
slowly (a poc a poc), quickly or faster (ràpid).

Senses (sentits): look/see (mirar/veure), touch (tocar), listen/hear (escoltar/
sentir), taste (tastar), smell (olorar).

Language related to the Halloween (llenguatge relacionat amb el Halloween):
witch (bruixa), haunted house (casa encantada), bat (ratpenat), ghost( 
fantasma), pumpkin (carbassa), moon (lluna).



B.- Disseny de les unitats 
didàctiques d'E.F.

DIDACTIC UNITS 

(UNITATS de

PROGRAMACIÓ)

CONTENTS     
(CONTINGUTS)

SESSIONS
(SESSIONS)

“BACK TO SCHOOL” ● jocs 8

“HOW IS MY BODY?” ● Parts del cos
● sentits
● respiració
● lateralitat

16

“WE ARE FIT” ● Iniciació a: 
- força
- resistència,
- velocitat 
- flexibilitat

6

“IN THE CIRCUS” ● Desplaçaments:  marxa,  cursa,  gateig,
quadrupèdia,  enfilades,  reptacions,
lliscades.

● Salts tot tipus.
● Girs sobre l'eix longitudinal i transversal
● Equilibris

8



“WHAT IS IT FOR? SAY
AND IMAGINE”

● Llançaments i recepcions
● impactes
● transports i conduccions
● manipulacions
● representacions

6

“SHALL WE DANCE?” ● Danses
● agrupacions: 

- corrandes
- parelles
- files...

4

“LET'S GET LOST” ● Organització espai/temps
● control postural

6

“THE WHOLE DAY
PLAYING”

● Joc:
- sensorial
- simbòlic, dramàtic, creatiu
- tradicional i popular

5

“IN MY DREAMS” ● Representació
● invenció
● expressió

6

9 DIDACTIC UNITS ● Continguts  a  treballar  durant  el  Cicle
Inicial a la primària

65 sessions



U.P 8 The whole day playing (Tot el dia jugant).

Learning Objectives (Objectius didàctics):

• To know and to play traditional games  (Saber i jugar a jocs tradicionals).

• To  make  decisions  about  teams, equipment...accordin g  to  the  game's  situation  (prendre  decisions

sobre equips, material… d’acord amb la situació del joc).

• To assume a cooperative role or an opposition role depending on the game's situation  (Adoptar un rol

cooperatiu o d’oposició depenent de la situació del joc). 

• To understand and respect the rules  (conèixer i respecter les nomes).

• To enjoy playing the games  (Gaudir jugant als jocs).

 



The whole day playing 1  

Warm up.-  Chasing game:  freezed!  (joc de persecució congelat!). The  catcher  runs  to touch the  others (el que para

corre a tocar els altres). When he/she tags somebody he/she is freezed and there are two other people who save he/she

if they embrace the tagged person (quan aquest toca algú aquest queda congelat i uns altres dos el salven si l’abracen).

Session.-  Chasing game: Be careful!  (joc de persecució: Vigila!). A pupil with a cloth hanging on his/her  bottom; the

others chase her/him and try to catch the cloth.  (un alumne amb un mocador penjant del cul i els altres el persegueixen i

intenten agafar el mocador).  When the person who escapes turns  around, the others must stop and can be touched by

the  first one,  if they are tagged, they are out,  if not...continue  playing  (quan la persona que escapa es gira, els altres

s’han d’aturar i poden ser tocats pel primer; si són tocats queden eliminats, sinó continuen jugant). The winner is the one

who takes the cloth (el guanyador és qui agafa el mocador).

 

- Game: Chinese and Japanese  (joc: chinesos i japonesos). Divided in two groups they must chase the ones of the

other  group  if they are called by the  teacher (dividits en dos grups ells  han de perseguir els de l’altre  grup  si són

cridats pel mestre). Every group has their home and the ones who are catched become a player of the other group

(cada grup té la seva casa i el que és atrapat passa a ser un jugador de l’altre equip).

Relax time .- Game: “Sleeping cocodrile”  (joc: cocodril dormilega). The cocodrile is sleeping meanwhile the other sing

a song, when they finish the cocodrile wakes up and chase everybody (el cocodril està dormint mentre els altres canten

una cançó, quan aquests acaben el cocodril desperta i persegueix a tothom).





A.- Inici de sessió





B.- Final de sessió
“One potatoe, two potatoes...”





Resultats aconseguits fins al moment:

� Bona acceptació per part de l'alumnat

� Automatització d'expressions simples
� “A question, please”

� “Can I go to the toilet, please?”

� “My foot hurts”

� “Thank you”- “ you're welcome”

� “Teacher look at me!”...



Què vas pensar al moment de començar les classes d' Educació Física en

Anglès?

Que m'agradarien.

Que estaven molt bé i serien divertides.

Que segurament no entendria res.

Que serien una mica difícils.

Que era una mica estrany l’anglès perquè no l’entenia gaire.

No ho sé però vaig estar feliç.

Eren molt difícils per mi.

Que eren un rotllo.

Que era molt divertit.

Em vaig quedar sorpresa perquè no entendria res.

Era una mica “raro”.

Vaig  pensar  que  molt  bé  perquè  m'agrada  que  em  diguin  les  coses  amb

“ingles”, és guai.



T'agrada fer-les en Anglès? M'entens més que al pri ncipi?

M’agrada una mica més que quan vam començar.

Sí, m'encanta... Sí, depèn del dia. A vegades sí i a vegades no. T'entenc

més que al principi.

No perquè no les entenc gaire.

Què no t'agrada de les classes?

No hi ha cap cosa que no m'agradi.

Quan hi ha gent que no es porta bé perquè hem de perdre el temps.

Córrer, perquè m'agafa flato.

No m'agrada recollir les pilotes.

Que la gent faci trampes.

Tot m’agrada.



Què  han  après  els

nens/es? (nivell oral)

En Anglès és... I en català...

PARTS DEL COS
Fingers Fingers Dits de la mà
arms arms braços
lecs legs cames
eyes eyes ulls
ears ears orelles
head head cap
Nouse, nous nose nas
hair hair cabell
fut foot peu
fit feet peus
tami Tummy panxa
nis knees genolls
bac back esquena
iers ears orelles
botom bottom cul
gens  hands mans
cholders shoulders espatlles

Saps dir-me algunes coses en Anglès? És igual si  no

estan ben escrites...



MOTS I EXPRESSIONS DE LES RUTINES DE LA CLASSE: COM ENÇAMENT i HIGIENE.
   Put ior gens at ior bac Put your hands at your back Posa les mans a l’esquena

   De toilet quit is in de    

   clasrum

The toilet kit is in the classroom El necesser és a la classe

   uan, tu, fri gou in an 

   sit!

one, two, three go in and sit! Un, dos, tres, entra i seu!

   blow blow bufeu
   Oupen the magic door Open the magic door Obre la porta màgica
   pas ander de tanel pass under the tunnel Passa per sota el túnel
   1 poteito, 2 poteitos... one potatoe, two... 1 patata,2 patates... 

   Go in Go in entra
   Com out Come out surt
   ai guan som soup plis I want some soap, please Vull una mica de sabó
   drin a litel bit-

   rinc a litel bit 

drink a little bit Beure una mica

   massage xeim-

   masatg txein-

   masach chein

massage chain Cadena de massatges



   Wash our hands Wash our hands Rentar-nos les mans
   Wash our face Wash our face Rentar-nos la cara
   toilet quit Toilet kit necesser
   soup soap sabó
   Hair brux- geirbrux-             

   geir braj

Hair brush Raspall 

   cologn cologne colònia
   Tauel-toguel- taguel tawel tovallola

MOTS I EXPRESSIONS QUE FEM ANAR A LES SESSIONS

D’EDUCACIÓ FÍSICA:
   Ran- ruan run córrer
   Ran two laps Run two laps Córrer 2 voltes
   Camont! Come on! Venga!
   jam jump saltar
   eslouli slowly A poc a poc
   quicly quickly ràpid
   faster faster Més ràpid
   eslite slide relliscar
   estop stop parar
   play play jugar
   Game- geim game joc
   torn araund turn around Fes una volta
   toig de graund 

   toch de graun

touch the ground Toca el terra

   tac tag tocat
   save saved salvat



   Don pux in Don’t push in No em colis
   sit doun Sit down seu
   Muf yor legs Move your legs Mou les teves cames
   Ticher luca mi

   Tichear luc at mi

Teacher look at me Senyoreta, mira’m

   Tai ior xu Tie your shoe Lliga’t la sabata
   triangol triangle triangle
   regtangol rectangle rectangle
   climb the budembars-

   gudembars

climb the wooden bars Pugeu les espatlleres

   sailens pleace silence please Silenci siusplau
   can I go to the toilet? can I go to the toilet? Puc anar al lavabo?
   a question plis? a question please? Una pregunta siusplau
   bois boys nens
   gels girls nenes
   one, tu, tree, four... one, two, three, four... Un, dos, tres, quatre
   Clous yor ays Close your eyes Tanca els ulls
   rait right dreta
   left left esquerra
   cat cat gat
   laion lion lleó
   tiger tiger tigre
   doc dog gos
   baterflai butterfly papallona
   cocodrail cocodrail cocodril



    yellow yellow groc
    red red roig
    orange orange taronja
    pink pink rosa
    green green verd
    grey grey gris
    blue blue blau
    purple purple lila
    in in dins
   on on damunt
   ander under davall
   vituin between entre
   far far lluny
   nier near aprop
   Nex to Next to Al costat
   cenquiu Thank you gràcies
   Ior uelcom You’re welcom De res
   Greif iar graveyard cementiri
   Pas de bol Pass the ball Passar la pilota
   Its may torn It’s my turn És el meu torn



MATERIAL
   couns cons cons
   bips bibs pitets
   goal goal porteria
   Ball- bol ball pilota
   hops hops cèrcols
   estics sticks pals



I GANES DE CONTINUAR TREBALLANT!!!
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