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Els alumnes d’Educació Infantil han 
parlat de les diferents llengües (quines 
coneixen, si saben dir alguna 
paraula…) i han triat paraules, de 
diverses llengües, que més els agraden.  
 
P3: Han escrit les paraules a la pissarra i 
les han dibuixat. 
P4: Cada nen/a ha escrit una paraula i 
les han penjat a la porta de la classe. 
P5: Els alumnes han escrit les paraules i 
les han posat a dins d’un got on hi ha 
estampat petons. 

 

 

 
 
Els nens i nenes de 1r han escrit la 
paraula que més els agrada en la 
llengua que han escollit i l’han 
decorat. 

 
 
Els alumnes de 2n A han fet una frase 
entre tots “que les llengües ens uneixin i 
no ens separin” i l’han traduïda al 
francès, anglès, castellà, alemany i 
hongarès. 
 
A 2n B han treballat la paraula “hola” 
en diversos idiomes i han creat un 
mural. 
 

 

 
 

 
 
Els nens i nenes de 3r han fet un mural 
en què,  per grups,  han escrit la 
paraula “amics” en diverses llengües 
tot simulant la bandera d’aquell país. 

 



A 4t A han elaborat un mural amb els 
seus propis noms escrits en àrab, 
egipci, llatí i grec. 
 
A 4t B han realitzat l’activitat 
“Compartim paraules” en què han 
elaborat un mural amb les paraules 
que més els agraden. Cada alumne ha 
escrit la paraula que més li agrada dins 
d’un cor. 

 

 
 
 
A 5è A i C, els alumnes han escollit la 
paraula que més els agrada i l’han 
traduït en altres idiomes (amb l’ajuda 
d’internet). Finalment han fet un mural 
en el què hi surt dibuixat cadascun 
d’ells dient la paraula traduïda en 
l’idioma escollit. 
 
Els alumnes de 5è B han fet un mural 
dels dies de la setmana amb 
ideogrames japonesos. 
 
A 5è D han elaborat l’alfabet grec 
amb lletres grans que han penjat al 
passadís. 
 
 
 

                      

 

 

 
Els alumnes de 6è han elaborat un 
mural amb la definició de llengua i 
llenguatge i han escrit la numeració de 
l’1 al 10 en diversos idiomes que 
coneixen a la classe. 
 

 
 
 
 
 
Des de l’àrea de llengua anglesa els 
alumnes de 4t, 5è i 6è també han 
treballat aquest dia. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
A Educació Física, 1r i 2n han realitzat 
diversos jocs i posteriorment han fet un 
mural amb el nom del joc en les tres 
llengües: català, castellà i anglès. 
 

 
A l’aula d’informàtica els alumnes de 3r, 5è i 6è han treballat amb el traductor de 
google buscant aquella paraula que més els hi agrada en altres idiomes i plasmant-lo 
en diversos programes: Word, OpenOffice, Wordle. 
 
Durant aquesta setmana, les mestres especialistes de música  han escollit cançons de 
diversos països (França, Itàlia, Alemanya, Portugal i Brasil) per a les entrades i sortides de 
l’escola. 
 


