
                                                 

 

Petit London es un equip amb més de 10 anys d’experiència. El seu mètode 

d’aprenentatge s’ha dut a diferents escoles i escoles Bressol. Des del 2012

London té la seva pròpia acadèmia a Girona al c/ Remences, 12.

 

           
 

Si donem als nostres fills la possibilitat d’escoltar l’anglès en 

ajudem que en un futur tinguin més facilitat per aprendre i

període que va de 0 a 6 anys, la capacitat d’aprendre idiomes és molt important perquè 

el cervell del nen és una esponja que a

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. 

tots participen, els resultats són immediats

sempre un repte constant. 

El fet d’aprendre jugant fomenta les habilitats socials i estim

amb els altres, també activa la part del cervell responsable de la raó, el judici, el 

llenguatge i la memòria.  

Així doncs, observant les característiques dels nens,

parlem només en anglès.  

 

              
 

Per poder dur a terme això, tenim una sèrie de material que ens assegura l’èxit: 

“Flashcards” (unes targetes) amb diferents situacions per fer expressió oral. Moltes 

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 trobe

interessant per captar l’atenció
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Si donem als nostres fills la possibilitat d’escoltar l’anglès en edats primerenques, els 

que en un futur tinguin més facilitat per aprendre i expressar

e que va de 0 a 6 anys, la capacitat d’aprendre idiomes és molt important perquè 

el cervell del nen és una esponja que absorbeix tot allò que l’envolta. Sabem que en 

aquestes edats el que més els interessa als nens és jugar. A través del joc i de les 

ns adquireixen un aprenentatge de forma lúdica i sense esforç. 

tots participen, els resultats són immediats i equivocar-se no és greu, se’ls planteja 

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 

Així doncs, observant les característiques dels nens, al Petit London juguem, cantem i 

                   

Per poder dur a terme això, tenim una sèrie de material que ens assegura l’èxit: 

“Flashcards” (unes targetes) amb diferents situacions per fer expressió oral. Moltes 

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 trobe

interessant per captar l’atenció dels nens.                         
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Per poder dur a terme això, tenim una sèrie de material que ens assegura l’èxit: 

“Flashcards” (unes targetes) amb diferents situacions per fer expressió oral. Moltes 

amb ’imatges per ampliar vocabulari, jocs simbòlics, senzills contes en anglès 
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