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RESUM  
 
Aquest treball tracta sobre el desenvolupament d’un mitjà didàctic, les titelles, com a 

ens  per  a  l’adquisició  d’una  competència  oral  en  llengua  anglesa  dels  infants  dins 

l’etapa Primària.  
Passant d’una metodologia de caire tradicional basada en la memorització, a una més 

dinàmica i activa, el Communicative Approach. D’aquesta manera, els infants adopten 

un rol tenaç dins el seu aprenentatge, i el docent es transforma a un guia d’aquest.  
D’acord als  objectius proposats,  i  mitjançant una posada en funcionament d’aquesta 

solució es pot demostrar els bons resultats generats.  
 
 
Paraules  clau:  Llengua  anglesa,  competència  comunicativa,  titelles,  mitjà  didàctic, 

Communicative Approach  
 
 
ABSTRACT  
 
The project is a proposal about the development of a didactic mean, puppets,  as an 

entity for a good  and verbal proficiency in child’s English language.  
So that it happen, it will be through a methodology change. Instead of a traditional one 

to another one more active and dynamic, the Communicative Approach. Consequently, 

children achieve a progressive role in their learning and the teacher is just a guide.  
According to the marked objectives and thanks to the intervention, it’s a solution which 

has great results.  
 
 
Key words:   English language,  communicative competence,  puppets,  didactic  mean, 

Communicative Approach  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1. Introducció 

 

La realització del següent treball va enfocada al desenvolupament d’un recurs didàctic 

(finger puppets), mitjançant el qual es cercarà la potenciació de l’expressió i comunicació 

oral de la llengua anglesa.  

 

Tal i com es diu al Decret 28/2016 de 20 de maig, l’anglès ha esdevingut en el curs dels 

darrers anys, l’idioma per excel·lència de la comunicació oral i escrita de caire 

internacional. Resulta lògic doncs, que el mateix idioma estigui en constant transformació. 

Així també, al igual que amb d’altres disciplines, l’educació envers aquest se’n vegi 

afectada.  

Però la problemàtica esdevé quan l’ensenyament-aprenentatge de l’anglès es duu a terme 

en un context on aquest, es presentat com a llengua estrangera, un exemple d’això és el cas 

d’Espanya.  

Dins les aules espanyoles, ens trobem amb diversitat de tractaments per a aquest idioma, 

però deixant principalment una gran absència dins la comunicació oral. Per això mateix, 

s’ha decidit la posada en pràctica de la següent inciativa.  

 

El desenvolupament del següent mitjà, es destina a la consecució i potenciació d’una millor 

pronúncia de la fonètica anglesa, parant esment a ambdues varietats més comuns que 

presenta l’idioma, la britànica i l’americana . Això es faria dins una etapa, la Primària, en 1

la qual els infants són més conscients i capaços d’aquirir amb més facilitat estructures 

fonològiques, morfològiques, sintàctiques i lèxiques (Thorton, 1996; McGrew, 2008; 

Barreda Benítez, 2009).  

Així doncs, tenint en compte les caracterísitques esmentades anteriorment sobre l’alumnat, 

i la línia general de la tasca, es procedeix a la justificació de la mateixa.  

Agafant, una vegada més, com a exemple el nostre país, i establint una comparació amb la 

resta d’Europa i del món, podem veure la clara necessitat i urgència de l’anglès. És 

l’assignatura pendent. Però en aquest cas, no es tracta de l’anglès escrit, sinó més aviat, de 

 Parant esment a què, altres variants de l’anglès són les d’Austràlia, Canadà, Sud-Àfrica, Nova Zelanda i 1

Irlanda, entre d’altres.
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l’anglès parlat.  

Actualment, dins les aules ens trobem que la part més important d’un idioma, la 

comunicació, no se li atorga la importància que té. Més aviat, s’infravalora. Segons Rubio 

Alcalá i Martínez Lirola (2008), aquest fet es veu influenciat per certs factors pel que fa a 

l’aprenentatge i producció oral de l’idioma. Els autors en destaquen fins a cinc possibles: 

factors inidividuals, lingüístics, educatius, socials i mediàtics. També, emfatitzen que hi ha 

una certa discrepància pel que fa la programació d’aula i la posada en pràctica dins la 

mateixa.  

Així mateix, amb la llengua anglesa, ens trobem amb un seguit de dificultats. La primera, 

no hi ha una relació entre lletra-so (grafema-fonema), i segon, no hi ha una connexió literal 

amb la pronúncia, tal com ens remarca en el seu artícle Martínez Martínez (2011). A més a 

més, com puntualitzen Celce Murcia i Olshtain (2000:165), “la destressa oral és la més 

complexa degut al desenvolupament cognitiu que duu lligat al darrera.” D’altra banda, la 

llengua castellana sí que hi ha té una forta correspondència entre lletres i sons, els quals 

consoliden les paraules, i no presenta una excessiva complexitat cognitiva (Martínez 

Martínez, 2011; Barreda Benítez, 2009). En conseqüència, pel fet de no ser parlants nadius 

d’aquest idioma, ens obstaculitza la comprensió i l’expressió en el mateix, mentre que, 

Barreda Benítez (2009), ens resalta la importància de seguir un esquema d’adquisició de la 

llengua estrangera,  limitats a contexts únicament i exclusiva comunicatius.  

I és així, per tant, que s’ha decidit la posada en marxa d’aquest mètode didàctic, per tal 

d’afavorir el desenvolupament d’una correcta habiltat i destressa comunicativa per part de 

l’alumnat dins l’etapa Primària. Cal resaltar que, s’ha elegit com a recurs les titelles de dit 

o finger puppets, ja que resulten ser una eina útil i coneguda pels mateixos infants.  

 

Finalment hem de destacar que, resulta ser un estri amb el que, la producció fonològica 

dels alumnes és més pura, amb tendència a desinhibir-se i veure’s més lliures a l’hora 

d’interaccionar amb elles, la qual cosa, dóna una informació suplementària al docent,  que, 

a grans trets, són consideracions que s’han de tenir esment com quan es realitza un estudi 

de producció espontània (Thorton, 1996).  

�                                                                                                                                     2
                                                                                                                                       



2. Objectius  

 

  Taula 1. Representació objectius generals. (Elaboració pròpia)  

  Taula 2. Representació objectius específics. (Elaboració pròpia)  

 
 

Tal com es pot observar a les Taules 1 i 2, pel funcionament idoni d’aquest treball s’han 

elaborat uns objectius generals i uns més específics. Els objectius estan centrats, 

principalment, dins el marc del desenvolupament comunicatiu oral de la llengua anglesa, 

seguint el model proposat amb el Decret 28/2016, “la llengua s’ha d’emprar com a 

instrument de comunicació, i no tant com a objecte d’estudi.”  

El projecte es dirigeix a l’alumnat del primer cicle de l’etapa Primària, però també amb la 

possibilitat d’aplicació dins l’Educació Infantil. Es necessari recalcar que els ensenyaments 

de la llengua anglesa en aquest context, són merament orals, tal com es diu a l’Annex del 

Decret 28/2016, de 20 de maig, el qual estableix el currículum de l’Educació Primària a les 

Illes Balears, dins el marc de la primera llengua estrangera “La creació de situacions 

 OBJECTIUS GENERALS

1. Prendre consciència que la llengua anglesa no es pronúncia tal com s’escriu. 

2. Diferenciar els diversos fonemes, vocàlics i consonàntics, que presenta la llengua 

anglesa. 

3.  Potenciar l’ús de la llengua oral anglesa.

4. Utilitzar un recurs (finger puppets) com a referent per a una posterior adquisició d’una 

adequada competència comunicativa. 

5. Implementar de manera sistemàtica la comunicació en anglès durant les hores de dita 

assignatura com a llengua vehicular de comunicació i funcionament. 

  OBJECTIUS ESPECÍFICS 

1. Identificar i interpretar la funcionalitat i complexitat de la llengua anglesa.

2. Incorporar els diferents fonemes que formen la llengua anglesa.

3. Utilitzar la llengua anglesa en diferents contexts dins l’aula.

4.  Imitar el referent com a font de producció oral de la llengua anglesa. 

5. Desenvolupar una actitud comunicativa i favorable en vers la llengua anglesa com a 

llengua vehicular i funcional durant les sessions dedicades.
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motivadores, funcionals, i significaives (especialment en el primer cicle) que prioritzin la 

comunicació oral sobre l’escrita”. Per això, es dóna una importància cabdal tant a la 

producció guiada com a l’espontània dels infants (Thorton, 1996).   

Per aconseguir-ho, primerament, es presentarà el recurs en qüestió (les titelles) a l’alumnat, 

com un subjecte actiu a partir d’ara dins l’aula, permetent la familiaritat i quotidianitat de 

l’alumne amb les titelles i els diversos personatges. Per tant, l’eina didàctica facilita en 

grau òptim la interacció de l’alumne amb ella, facilitant-li la comunicació espontània sense 

barreres. Així doncs, l’objectiu principal del docent, és habituar l’alumne a interaccionar 

amb les titelles. A més de relacionar-les com a un referent d’acord als papers que 

desenvoluparan, així com també, un model al qual només dirigir-se en la llengua anglesa.  

 

Aleshores, aquests infants que duran al darrera el bagatge treballat al llarg de l’etapa Infatil 

i els primers dos cursos de l’etapa Primària, posteriorment,  a l’hora de treballar els altres 

skills que consoliden la llengua anglesa: Reading, Writing i Listening, no els suposarà un 

impediment, ni cap obstacle al començar a treballar l’anglès escrit.  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3. Marc teòric  
 

3.1. Communicative Approach  
 
Com bé  remarcava  en  el  seu  moment  Oxford  (1990),   ja  la  majoria  de  les  classes 

d’idiomes  impartides  a  la  dècada  dels  90  es  basàven  en  el  mètode  de  Grammar 

Translation.  És  a  dir,  un  ensenyament  fonamentat  en  la  memorització  de  llistes  de 

paraules, en recitar passatges, i amb la interacció artificial i irreal amb el llenguatge. I 

aquest mitjà per a l’ensenyament-aprenentatge de la llengua estrangera s’ha anat fent un 

lloc a les comunitats educatives al llarg dels anys (Richards & Rodgers, 2001). 

 
Així doncs, aquesta perspectiva s’ha instaurat dins les aules com a la quotidiana, i ens 

resulta una dèria el voler canviar-la per tal de cercar la millora dins la competència 

comunicativa  dels  alumnes.  Estam  parlant  per  tant,  d’una  modificació  dins  la 

metodologia d’aula, passar del Grammar Translation al Communicative Approach. En 

altres paraules, oferir a l’alumnat una interacció i exposició real amb la llengua anglesa, 

amb  la  qual  estiguin  en  constant  contacte,  sentint  la  necessitat  d’expressar-se  i 

comunicar-se en la mateixa, deixant-los la lliure experimentació, i que, a més a més un 

idioma no és un conjunt de fórmules matemàtiques (Oxford, 1990; Richards & Rodgers, 

2001;  McDonough,  2002).  Per  això  mateix,  s’adjudiquen  uns  rols  determinats  a 

ambdues figures que interaccionen dins l’aula: el docent i el discent. A la Taula 3 es 

recullen aquests:  
 

Taula 3. Representació dels rols del docent-discent. (Basada en Richards & Rodgers, 2001)  

 

Parlant de dirigir l’aula a un enfocament més de caire comunicatiu, primer, cal saber 

d’on prové aquesta paraula, quines són les connotacions que se li atorguen a la mateixa, 

etc.  

FUNCIONS DOCENT FUNCIONS DISCENT

- Facilitador del procés de la comunicació entre 
tots els alumnes de l’aula.

- Èmfasi en la comunicació més que amb les 
formes del lleguatge i/o processos (gramàtica). 

- Ser partícep dins el context d’aula. Com a 
referent o guia de l’aprenentatge, i com un dels 

iguals.

- Obtar per la cooperació més que amb 
l’individualisme. 
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L’etimologia  de  la  paraula  ‘comunicació’  té  origen  llatí.  Tal  com  defineix  en  el 

Diccionari Català-Valencià-Balear, aquesta, prové del mot communicatione . El fet que 2

s’hi inclogui el prefix ‘- com’ suggereix junts, cooperació, multitud. De manera que, 

actualment,  podríem definir la comunicació com “l’intercanvi mutu entre dos o més 

individus, fet que fa que millorin les relacions intra i interpersonals, la cooperació i 

s’estableixin rols com en una comunitat” (Oxford, 1990). 

Per tant, i de dita manera, ser competent i hàbil d’una manera comunicativa és tenir les 

destresses  necessàries  per  comunicar-se  i/o  fer-se  entendre.  I  és,  introduïnt  el 

Communicative Approach dins l’aula el que volem aconseguir amb els nostres alumnes, 

subjectes competents en la comunicació, principalment oral, amb la llengua anglesa.   
 
El Communicative  Approach és  una metodologia  d’aplicació recent.  Data  d’entre  el 

1970 i el 1980, com a conseqüència del disparat creixement respecte a la disciplina de la 

lingüística a Europa i Estats Units. Les teories de Hymes i les posteriors de Chosmky 

foren les que donaren peu a la creació del Communicative Approach.  El pioner en 

aplicar aquest mitjà fou Jeremy Harmer (Richards & Rodgers, 2001).  
 
Richards  i  Rodgers  (2001)  al  seu treball  citen a  dos autors,  Finocchiaro & Brumfit 

(1983),  els  quals  realitzaren  una  comparació  entre  les  diverses  metodologies 

tradicionals,  tals  com el  Grammar  Translation  o  l’Audiolingual  method  respecte  al 

Communicative Approach. Es basaren en la interpretació que es pot donar a aquestes. 

Pel  nostre  cas  en  particular,  optarem  per  emfatitzar  la  funcionalitat  atorgada  al 

Communicative Approach, ja que és el mètode amb el qual funcionarem per a l’execució 

d’aquest treball.  
En primer  lloc,  com bé  indica  el  nom de  dit  procediment,  la  comunicació  oral  és 

primordial  per a la seva posada en marxa.  Aleshores,  es necessari  crear un ambient 

motivador,  el  qual  transmeti  seguretat  als  alumnes,  amb  el  que  no  tenguin  por 

d’equivocar-se,  capaç  d’eliminar  la  vergonya  quan  s’hagin  de  dirigir  en  la  llengua 

estrangera, etc. Amb un docent, normalment, quasi totes les premisses recollides amb 

anterioritat, són possibles, a excepció de la vergonya o por quan es tracta de parlar en 

públic, ja que els infants es senten cohibits. Per això, s’ha optat per a la utilització d’un 

 Veure http://dcvb.iecat.net/comunicació2
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element neutre i que, en la majoria de casos és conegut i estimat, un recurs com són les 

titelles.  
 
Juntament amb aquesta metodologia i aquesta eina, és factible desenvolupar infants que 

siguin competents i actius comunicativament parlant. Capacitats i motivats per construir 

la  comunicació  en  una  llengua  que,  en  molts  dels  casos,  se  li  adjudica  l’etiqueta 

d’estrangera. A més, la utilització d’un estri com són les titelles, un ésser inanimat però 

present  i  implicat  dins  l’aula  com  els  infants  pot  crear  un  clima  adient  per  a  la 

consecució  exitosa  del  procés  d’ensenyament-aprenentatge.  Amb  les  puppets,  els 

alumnes poden interaccionar-hi, així com relacionar-les amb el fet d’haver d’intervenir 

exclusivament amb llengua anglesa.  
La intervenció del docent el qual imparteix aquesta assignatura, en alguns casos i de 

manera esporàdica,  ha de reforçar  l’objectiu  de la  sessió  amb la  llengua catalana o 

castellana, per així matitzar o acotar l’aspecte amb el qual vol incidir.  
 
Així doncs, obtenim un dels altres elements cabdals. En aquest cas, amb les titelles, fan 

que la comunicació sigui cercada i intencionada, ja que aquestes tenen un rol i/o funció 

a desenvolupar i, des de un bon inici fa que els infants s’involucrin. Aleshores, a partir 

d’aquest  començament,  s’inicia  la  meta  o  objectiu  proposat  amb  l’aplicació  d’una 

metodologia com és el Communicative Approach: la comunicació. Al principi, no es 

cerca una capacitat comunicativa idíl·lica ni brillant, sinó que es cerca la progressió. 

Aquella que, de mica en mica, ajudi als alumnes a agafar confiança en sí mateixos, 

segueixin unes pautes, millorin la seva expressió i producció oral, la mateixa que els 

faci conscients del seu aprenentatge i bagatge lingüístic. Per així, arribar a una total 

competència comunicativa oral.  
 
Finalment  hem  de  ressaltar  que  el  Communicative  Approach  es  considera  la 

metodologia més adient per a l’aplicació d’aquest projecte. Com s’ha anat anomenant 

anteriorment,  es  cerca  la  comunicació  dels  infants.  Ells  mateixos,   amb  el 

desenvolupament  de  dita  línia  metodològica,  poden  veure  el  seu  avenç,  encarant 

l’aprenentatge  amb  una  motivació,  la  qual,  com  diu  Mallart  i  Navarra  (2005:78) 

“donarà joia i sentit a l’esforç, el farà educatiu i valuós. I cada vegada més, aquest 

anirà autodirigit […] a metes més elevades”.  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3.2. Finger Puppets  
 
Seguidament  es  passarà  a  l’explicació  de  les  característiques  del  recurs  didàctic  a 

desenvolupar.  
 
L’eina, resulta ser un estri conegut per la majoria d’infants, accessible per a tots ells i 

estimat  en  molts  dels  casos.  Estam  parlant  de  les  titelles,  en  el  nostre  cas,  més 

concretament ens referirem a les titelles de dit o finger puppets.  
Les titelles o puppets es defineixen pel Diccionari d’Institut d’Estudis Catalans com a 

“Ninot  que  es  fa  moure  imitant  els  moviments  d’un  ésser  animat”  o  bé,  en  el 3

Wordreference  “A usually  small,  doll-like  figure  representing  a  human being  or  an 

animal, moved by the hands or by rods, wires, etc.”  4

 
Tal com resalta Pérez Gutiérrez (2004), el teatre o drama és un recurs que fa segles que 

existeix. Però no és fins al primer terç del segle XX que la dramatització o les activitats 

dramàtiques apareixen per primera vegada com a eina o recurs dins l’àmbit educatiu.  
Aviat es converteix en una creació tenaç, ja que d’acord als corrents pedagògics del 

moment, els infants eren subjectes protagonistes i es concedia una importància cabdal al 

joc (Holler, 1965; Pérez Guitérrez, 2004). 

 
Més endavant,  el mateix Pérez Guitérrez (2004), demostrà en el seu estudi,  l’ús del 

teatre com a font per l’evolució de la competència comunicativa a les classes de llengua 

estrangera de mà del pioner Cadwell Cook el qual sostenia que era “un mètode lúdic i 

educatiu basat en estudis dels pedagogs Dewey i McLuhan amb el seu aprendre fent 

(learning  by  doing).”  També,  destacà  les  diverses  finalitats  que  pot  adoptar  aquest 

recurs envers l’educació: desenvolupament intel·lectual, social, emocional, lingüístic i 

resaltar la importància del llenguatge verbal i no verbal (Chase, 1974; Pérez Gutiérrez, 

2004).  
 

 Veure http://dlc.iec.cat/results.asp?txtEntrada=titella&operEntrada=0 3

 Veure http://www.wordreference.com/definition/puppet 4

�                                                                                                                                     8
                                                                                                                                       

http://dlc.iec.cat/results.asp?txtEntrada=titella&operEntrada=0
http://www.wordreference.com/definition/puppet


És doncs, a partir d’un recurs com el teatre i la utlització de les titelles que, treballarem i 

posarem en marxa el nostre recurs. Cal esmentar que, les titelles són una eina que es pot 

emprar  des  de  primer  fins  a  sisè  de  Primària  ja  que  pels  infants  són  fascinants  i 

encantadores (Fajardo Rueda, 2014).  

Tot i així, s’ha de concretar que, aquest treball va enfocat al primer i segon curs de 

l’etapa  Primària,  ja  que  són  els  anys  en  què  els  infants  tenen  més  capacitat  de 

discriminació i distinció dels diferents fonemes anglesos degut a les seves estructures 

cognitives  (Thorton,  1996).  Per  motius  aliens  a  aquest  treball,  l’execució  d’aquest 

projecte serà a l’etapa a Infantil, dins el marc del CEIP Melcior Rosselló i Simonet del 

municipi  de  Santa  Maria  del  Camí.  Posteriorment,  a  l’apartat  5,  es  parlarà  més 

detalladament sobre la posada en funcionament del mateix recurs proposat.  
 
Dins l’àmbit educatiu, les titelles o puppets, ens ofereixen la possibilitat d’emprar-les en 

diferents  aspectes  com  ara,  per  exemple,  la  resolució  de  conflictes  entre  alumnes, 

motivar i encoratjar l’alumnat a llegir i parlar en la llengua estrangera, desenvolupar la 

imaginació dels infants, fent que es sentin desinhibits en vers aquestes, i  que siguin 

capaços de dirigir-se a elles com un company més d’aula mitjançant la llengua anglesa, 

etc. (Peyton & Koenig, 1973; Chase, 1974; Lepley, 2001; Rizaoglu, 2006).  
De manera més concreta i  particular,  ens centrarem en els possibles usos que els hi 

poguem donar a aquestes, centrats dins l’àmbit educatiu més de caire lingüístic. Així 

doncs, com que es tracta de potenciar l’ús comunicatiu oral en la llengua anglesa dels 

alumnes, les utilitzarem primordialment com a un referent per aquests.  
 
Les titelles poden ajudar a interioritzar patrons de llenguatge, un bon exemple serien les 

salutacions  quan s’entra  o  es  surt  de  l’aula  (greetings),  passar  llista  (who’s  missing 

today?), quin temps fa (what’s the weather like today?), etc.  (Lepley, 2001; Bernier & 

O’Hare, 2005; Fajardo Rueda, 2014).  

 
També, Lepley (2001) enumera els efectes positius de l’ús de titelles dins l’aula. Diu 

que ajuden a millorar la capacitat d’escoltar atentament, ja que els infants han d’estar 

atents del què i com es diu, per exemple, si els expliquen un conte que, després se’ls 

faran preguntes relacionades. A més, afavoreixen el ‘prendre riscs’, ententent com a tal 

l’assumpció d’atrevir-se a utilitzar una llengua, l’anglesa, la qual no és l’emprada dins 
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l’àmbit  familiar  i  té  categorització  de  llengua  estrangera  dins  els  seus  esquemes 

cognitius.  Lepley reconeix que en la  majoria  de casos,  ajuda a  explorar  i  descobrir 

l’autoconeixement de l’idioma, les pròpies possibilitats i  capacitats,  fent incisió a la 

millora de l’autoestima i l’autoconcepte.  

 

Fins i tot, Bernier i O’Hare (2005), han desenvolupat la hipòtesi que en segons quins 

casos d’infants amb dificultats d’aprenentatge o diagnosticats com a NEE o NESE , l’ús 5

d’aquests recursos, els ofereix un aprenentatge inclusiu i significatiu com a la resta de 

companys. És a dir, focalitzat en la funcionalitat de l’idioma (comunicació), basat en les 

pròpies  experiències  dels  infants  (activitats  encaminades  a  les  seves  inquietuds  i/o 

curiositats) i, treballant en grups heterogenis.  

 
Hem de destacar que amb les titelles, els infants experimenten lliure i esponatàniament, 

utilitzant  el  seu  bagatge  amb  l’idioma,  eliminant  les  barreres,  limitacions  i  falses 

creences en vers la llengua anglesa, i cada vegada transformant-los més cap a una visió 

més expressiva verbalment (Lepley, 2001; Rizaoglu, 2006). D’altra banda, la utilització 

d’aquests  recursos proporcionen i  propícien relaxació,  involucració a la  vida d’aula, 

expressió individual i col·lectiva… (Summak et al, 1994).  
 

A més, és un recurs amb el qual podem entendre millor el món dels infants perquè al 

sentir-se més còmodes i confidents amb les titelles, són capaços d’expressar i donar a 

entendre el seu món. També, relacionat amb el seu univers, les puppets són una eina que 

connecta amb els infants de manera sentimental, però sempre parant atenció a no arribar 

a extrems massa emocionals (Lepley, 2001). 

 

És per tant que, les considerem un recurs atractiu i influent amb els infants.  Cal dir una 

vegada més que és una eina que no limita les seves possibilitats d’intervenció, ni la seva 

producció comunicativa oral d’acord a les seves possibilitats, sinó que, com s’ha anat 

veient anteriorment, més aviat resulta ser un estri potencial i amb una gran eficàcia. A 

més,  tots  i  cada  un  dels  alumnes  independentment  de  les  seves  característiques 

inviduals,  té  cabuda  dins  l’aula  demostrant  en  tot  moment  el  seu  aspectre 

d’aprenentatge, la qual cosa dóna una considerable i útil informació al docent. Així com 

 NEE: Necessitats Educatives Especials / NESE: Necessitats Educatives de Suport Especial5

�                                                                                                                                   10
                                                                                                                                       



també, una noció sobre el seu estat anímic i emocional.  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4. Proposta d’intervenció  
 
Com s’ha anat esmentant al llarg del treball, les titelles són un recurs que és aplicable 

dins el marc de l’ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa, tant de l’etapa 

Infantil com la Primària, indistintament del curs. Tot i així, aquest treball s’acota, 

seguint  el  model  curricular  proposat  per  la  Llei  Orgànica  de  Millora  i  Qualitat 

Educativa (LOMCE, 2013), dins l’àmbit del primer i segon curs de la fase Primària, 

o  sigui,  6  i  7  anys  respectivament,  i  amb  la  possibilitat  d’aplicació  als  cursos 

d’Educació Infantil, és a dir, 3, 4 i 5 anys. Com es pot reconèixer, aquests són els 

estadis primerencs dels infants, dins els quals tenen més facilitat i agilitat per a captar 

les  diverses  estructures  morfològiques,  sintàctiques,  lèxiques,  fonològiques  i 

pragmàtiques del llenguatge, com cita Thorton (1996).  
 
Aleshores,  tenint  en  compte  tots  aquests  elements  seguidament  s’exposaran  els 

diversos plantejaments de a l’execució d’aquest recurs didàctic.  
Prèviament a començar qualsevol desenvolupament d’activitats, es presentaran tots 

els personatges als alumnes. Aquests, són les titelles les quals adopten un rol d’acord 

a cada acció, i a més reforcen l’objectiu de la sessió.  
A cada una li  correspon un nom. Aquest,  es tracta d’un nom en anglès seguit de 

l’animal que és. Com ara, per exemple, Max the shark, Vicky the mommy giraffe and 

her son John, Bob the octopus, Earl the seahorse, Marley the starfish, etc. (Annex 

8.1.). Cal dir que, no sempre apareixeran totes les titelles sinó que dependrà de la 

dinàmica que es durà a terme dins l’aula.  
 
S’ha de resaltar que, dins aquest apartat es distingirà entre les diverses funcions que 

podem donar a l’eina didàctica de les titelles. Primerament, dins l’etapa d’Infantil, ja 

que dónen més possibles actuacions, i després més acotat a la Primària.  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Figura 1. Marley the starfish                  Figura 2. Max the shark

                                 

 
 
 

  
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 3. Llily the monkey  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4.1. Patrons de llenguatge: greetings  

 
En primer lloc, la primera competència que atorgam a les titelles són els patrons 

anomenats greetings, és a dir, les salutacions tant quan s’entra com quan es surt de 

l’aula,  com estàs?,  passar  llista,  etc.  Principalment,  a  les  aules  d’Infantil  amb el 

docent-tutor, els infants fan una dinàmica anomenada “El bon dia”. En aquesta, hi ha 

un encarregat, el qual canvia cada setmana, perquè així tots puguin passar per aquest 

rol. Dins aquesta rutina, els infants es diuen “bon dia” amb els companys i amb el 

docent-tutor, passen llista, miren el temps, i canten alguna cançó.  
Aleshores,  aquesta  dinàmica,  s’extrapola  a  la  llengua  anglesa.  Normalment,  les 

sessions de llengua anglesa a l’etapa Infantil són més breus que a les de Primària. Per 

tant, es tracta de que el docent d’anglès segueixi el mateix patró que el que fan amb 

el docent-tutor, però en anglès i amb la presència de dues de les titelles que trobem a 

l’annex 8.1.  Aquestes, tenen una funció de referent total, és a dir, els infants han 

d’imitar-les.  Aquestes,  ens  serveixen  de  guia  perquè  no  es  perdi  el  fil.  Són  les 

encarregades de donar la benvinguda als infants, d’ensenyar a saludar en anglès, fer-

los partíceps, donant la confiança necessària per convidar-los a participar juntament 

amb l’encarregat, i, parant esment a què, sempre han de dirigir-se a elles en anglès. 

Cada  vegada  que  es  dugui  a  terme  aquesta  dinàmica,  ambdues  titelles  seran  les 

mateixes. Amb aquestes, l’objectiu és què s’aprenguin expressions tals com “Good 

morning!, How are you?, I’m fine/good/not good, Bye bye, See you tomorrow/next 

week, Is (a child’s name) here? Yes I’m, etc.  

Taula 4. Recursos emprats (Elaboració pròpia).  

 

A la  Taula  4,  al  material  fungible  hi  trobem  les  flashcards*  com  a  elements  a 

especificar. Les flashcards són unes cartolines, les quals estan permanentment dins 
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l’aula.  La dinàmica que es treballa al  punt 4.1. consisteix en la interiorització de 

patrons de llenguatge o greetings,  i  per  tant,  dins aquestes,  hi  haurà tots  aquests 

elements a treballar, com ara, per exemple, expressions per saludar, un plafó destinat 

a l’apartat de “What’s the weather like today?” amb el seu vocabulari pertinent: “It’s 

sunny/cloudy/stormy/windy/foggy…”. També, per fer-ho més atractiu pels infants, els 

greetings, estaran dins una bafarada, com si fos un còmic. Aleshores, al estar dins 

l’aula, ajuden als infants a memoritzar, així com també, reforçar i emfatitzar allò que 

les titelles estan dient, atorgant-los així un paper de referent per a ajudar a recordar 

els patrons del llenguatge.  

Figura 4. Exemple flashcards ‘Good morning!’ i  

‘See you tomorrow!’  
 
 

4.2. Storytelling  
 
En segon  lloc,  trobem l’storytelling.  Aquest,  segons  Watts  (2006)  es  tracta  d’un 

recurs utilitzable per a descriure el món dels infants, reforça la imaginació, potencia 

el desenvolupament intel·lectual i afavoreix l’adquisició de llengües de l’alumnat. En 

aquest cas, trobem que ens acompanyaran dues titelles més, una de les quals tendrà el 

rol de narrar la història al públic, i l’altra, hi formarà part. De la mateixa manera que 

es necessiten dues titelles, per a l’execució d’aquesta dinàmica, es requereixen dos 

mestres i/o guies. Per això, aquest només es podrà desenvolupar quan dins l’aula 

trobem, a més del docent d’anglès, un docent de suport o bé, el docent-tutor.   
Aquella que es troba entre el públic serà el nexe d’unió entre els infants i la titella 
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narradora,  serà  qui  anirà  intervenint  per  fer-los  participar.  Per  això,  anirà  fent 

preguntes als infants, fent que aquests, agafin interès per la història i intervinguin, 

com ara, What’s going to happen next?, I can’t wait to know it!, Tell us more about 

that!, etc. Expressions que provoquin als infants una reacció, sentint-se encuriosits 

per a la història, i que, fins i tot, es doni la possibilitat que puguin arribar a contestar 

en anglès.  

Taula 5. Recursos emprats (Elaboració pròpia).  

 

Dins la Taula 5, trobem a l’apartat de material fungible dos components destacats 

amb un esterisc: el primer, l’storybook* i el segon, l’ordinador d’aula**.  
Actualment,  totes  les  aules  d’un  centre  escolar  estan  dotades  d’equip  adient 

tecnològicament parlant.  Aquestes, disposen d’un ordinador d’aula connectat a un 

projector. Per tant, podem fer ús de dit estri, i així donar un suport visual a la nostra 

pràctica docent a partir d’eines TIC tals com PowerPoint, Prezi, entre d’altres. Tot i 

així,  a  vegades  no  hi  podem  confiar  totalment,  ja  que  es  veuen  col·lapsades  o 

simplement no funcionen, i és per això, que necessitam tenir una segona opció en cas 

que no funcinàs la tecnologia. Aleshores, optarem per a narrar la història a partir del 

llibre en format paper, convencional, d’aquí que parlem doncs de l’storybook.  

 

 
4.3. Vocabulari  

 
Un dels aspectes que es pot començar a tractar més específicament és el vocabulari. 

Aquest, juntament amb les cançons i les titelles es poden interioritzar un nombre més 

elevat de paraules.  
En el cas de les cançons, utilitzarem sempre la mateixa titella i la qual, tendrà la 

funció d’ensenyar cançons als infants. Per això, introduirem la cançó amb la seva 
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ajuda. Primerament, se’ls explicarà sobre què tracta, amb gests i expressió corporal. 

Acte  seguit,  l’escoltarem.  Després,  mitjançant  la  titella,  per  estrofes,  aturarem la 

música, la repetirem i els hi ensenyarem la lletra, per així, posteriorment, siguin ells 

qui  la  puguin  cantar.  A  més,  les  cançons  són  recursos  que  ens  possibiliten 

l’adquisició  de  nou  vocabulari,  per  la  qual  cosa,  sempre  es  procurarà  que 

l’aprenentatge  d’una  nova  cançó  vagi  en  consonància  al  vocabulari  a  tractar. 

D’aquesta manera, podem procedir amb la introducció a ell, o el repàs d’aquest amb 

la  puppet  la  qual  té  assignada la  funcionalitat  de  l’ensenyament-aprenentatge del 

vocabulari.  
També cal  afegir  que,  independentment  de la  música,  les  titelles  per  sí  soles  les 

podem utilitzar com a estri per a l’assoliment de nou vocabulari. Aquestes, són de 

colors variats, la qual cosa es pot utilitzar per inciar a l’aprenentatge dels mateixos. A 

més, no tots tenen cames, ni tampoc les mateixes parts del cos com els humans, així 

doncs,  ens  encaminarà  a  les  parts  del  cos.  Així  com  també,  l’aprenentatge  del 

números  en  anglès.  A cursos  superios  a  aquests,  s’augmentarà  el  repertori  de 

vocabulari  amb  més  adjectius,  accions  i  més  noms.  D’aquesta  manera,  el  grau 

d’exigència d’aquests infants respecte l’idioma pot anar augmentar progressivament, 

suposant  una  avantatge  per  ells  mateixos,  ja  que  el  seu  bagatge  amb la  llengua 

anglesa cada vegada és una mica més ampli.  

Taula 6. Recursos emprats (Elaboració pròpia).  

 

De la mateixa manera que a la Taula 4 s’empren les flashcards* com a recurs per a 

reforçar el que s’està ensenyant, a les Taules 6 i 7, també.  
En els cas de la Taula 6, s’utilitzaran les que proporcionen les mateixes editorials del 

llibre  de  text,  amb  l’ajut  de  la  titella,  s’anirà  repetint  i  memoritzant,  mitjançant 

tècniques d’aprenentatge de vocabulari.  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4.4. Educació Emocional  

 
El darrer punt d’intervenció però no el menys important,  són els sentiments i  les 

emocions.  Com  bé  destaquen  en  el  seu  estudi  Palomera,  Fernández-Berrocal  i 

Bracklett (2008), no ha estat fins a final del segle XX que ha sorgit un gran interès 

pel paper de les emocions dins l’àmbit educatiu. També, resulta primordial aquest 

desenvolupament ja que, a més de crear infants amb un creixement integral dins les 

diverses disciplines, aconseguim que evolucionin dins el terreny de les competències 

socials i emocionals.  
És per això doncs que, es considera una necessitat el saber transmetre i expressar les 

emocions individuals en tot moment. L’escola no és un ent individual, sinó que és 

una col·lectivitat. Durant el dia a dia tan dels infants com dels docents, s’arriba a 

interactuar amb moltes persones.  
Així doncs, de la mateixa manera que, aquesta dinàmica pot ésser tractada des de la 

tutoria,  dins  l’assignatura  d’anglès  es  poden  reforçar  aquests  coneixements, 

ensenyant als infants les paraules relacionades amb els sentiments, seguint amb la 

dinàmica de pregunta-resposta. How are you feeling today? Today, I’m feeling happy/

sad/angry/etc. Aquesta però, no es realitzarà a totes les hores de l’assignatura, sinó 

que es dedicarà una sessió setmanal, canviant la dinàmica d’aula convencional per a 

una  més  activa.  És  a  dir,  es  decantaran  les  taules,  i  els  infants  hauran  de  seure 

formant una rotllana i el docent d’anglès juntament amb la titella, hi formarà part. 

D’aquesta manera, es procedirà a la dinàmica.  
Amb  aquesta  sessió  i  les  titelles  es  poden  aconseguir  resultats  encara  més 

satisfactoris en vers quan es tracten cara a cara, docent-alumne. Com s’ha esmentat al 

punt 3.1.,  les titelles resulten ser una eina amb la qual,  els infants es senten més 

desinhibits i són capaços d’expressar-se més lliurement.  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Taula 7. Recursos emprats (Elaboració pròpia).  

 
Finalment,  dins la Taula 7 es torna a emprar l’estri  de les flashcards*. El seu ús 

donarà peu al  desenvolupament d’una dinàmica diferent  a  la  d’aula tal  com s’ha 

explicat a l’apartat 4.4. La utilització d’aquest material addicional serà, únicament 

per  a  vehicle de recordatori,  en altres paraules,  els  infants  durant  el  transcurs de 

l’activitat, poden recórrer a elles per veure com es fa la pregunta, com es respon, el 

nom de l’emoció, etc.  

Figura 5. Exemple flashcard ‘How are you feeling today?’  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5. Posada en funcionament 
 

5.1. Justificació  
 
La posada en funcionament, inicialment, aprofitant l’avinentesa de cursar el Pràcticum de 

menció en llengua anglesa, em va ‘facilitar’ el posar-ho en pràctica. Degut a la tutora que 

m’assignaren al centre, vaig estar als cursos superiors, és a dir, quart, cinquè i sisè, i per 

tant,  primer canvi a realitzar.  Adaptació del material didàctic dins un nivell superior al 

desenvolupat al llarg del treball. Tot i així, els cursos de quart de l’escola, globalment, 

presenten trets infantils. Una vegada programada l’execució del recurs i acordat amb la 

tutora,  em  vaig  veure  obligada  a  suspendre-la  per  motius  externs  a  aquest  treball. 

Aleshores, vaig demanar permís a una altra docent d’Anglès del centre per a aplicar-ho a 

alguna de les seves sessions, emperò, aquestes eren totes dirigides a l’etapa d’Educació 

Infantil. Així doncs, la realització de la pràctica docent mitjançant les titelles, ha estat dins 

la fase d’Infantil, concretament al nivell de P-4, és a dir, amb infants que tenen 4-5 anys, i 

els quals, aviat passaran a l’etapa Primària.  
 
 

5.2. Contextualització  
 

Ens trobem al CEIP Melcior Rosselló i Simonet del municipi de Santa Maria del Camí. El 

centre té un gran nombre d’alumnes, per a la qual cosa, consta de dues línies per curs, 

exceptuant P-4 d’Educació Infantil, 1r i 2n d’Educació Primària que en tenen tres. L’escola 

té  un  total  de  508  alumnes,  repartits  entre  169  dins  l’etapa  d’Infantil,  mentre  que  a 

Educació Primària són 339. Per tant, com és de suposar, les ràtios per aula, tot i que en 

alguns casos hi hagi tres línies per curs, són elevades. En el nostre cas, ens situem en una 

de les tres classes de P-4, més específicament, P-4A. És una classe amb 22 alumnes dins 

l’aula, els quals tots són diversos i amb una extensa varietat de necessitats educatives. Uns 

en tenen més, uns en tenen menys, però al cap i a la fi, totes elles tenen resposta per part 

del  professorat  del  centre.  Cal  destacar  que,  hi  ha  dos  infants,  l’un  amb  Necessitats 

Educatives  de  Suport  Educatiu  (NESE),  i  l’altre  amb Necessitats  Educatives  Especials 

(NEE).  Concretament,  el  primer  amb  Transtorn  per  Dèficit  d’Atenció  i  Hiperactivitat 

(TDAH) i, el segon amb Síndrome d’Asperger. Tot i així, a les hores d’Anglès, com s’ha 
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pogut anar observant al llarg del Pràcticum, no hi ha la presència d’un segon docent dins 

l’aula. Així doncs, el/la mestre/a que imparteix la docència d’Anglès, ha de donar resposta 

i atendre tota la heterogeneïtat que hi ha dins l’alumnat.  
 
A trets generals la classe de P-4A, podem dir que és una classe molt activa, participadora i 

demostren especial interès per a l’Anglès.  
 
Prèviament a la posada en pràctica, vaig planificar-la amb la doncent que em va cedir la 

seva sessió. La dinàmica i funcionament seria el mateix que fan amb ella, però amb la 

innovació que, el fil de la classe el dirigiríen les titelles.  
Es tracta doncs que, a mesura que els infants arriben, s’asseguin a l’estora  formant un 

semicercle, juntament amb el docent. En aquest cas però, el mestre ha d’estar col·locat a un 

extrem que sigui visible per a tot l’alumnat. Una vegada hi sigui tothom, es pot precedir a 

començar. En el cas de la nostra actuació, es tracta del desenvolupament de la dinàmica de 

“Bon dia”, seguint l’explicació de l’apartat 4.1.   
 
 

5.3. Transcripció conversa  
 
Són les 8:55h. Ja hi ha molts alumnes asseguts a l’estora esperant que siguin les 9:00h, i 

així començar la sessió. Poc a poc, van arribant els infants que falten, es despedeixen dels 

pares, mares o padrins, i s’asseuen amb els seus companys i jo a l’estora. Tots parlen entre 

ells, es conten coses, es mostren juguetes, etc.  
Per a captar la seva atenció, de cop i volta, es sent un badall. Els infants es queden en 

silenci encuriosits:  
 
- Alumne 1 (A1): Què ha estat això? Un monstruo?  
- A2: Nooo, un badall! Has estat tu perquè tens son! (Em senyala)  
- Mestra: Me?! No, no. It’s not me. Listen again!  
(Es sent un altre badall, i aquesta vegada més fort)  
- A2: Tens raó tu no has estat… Haurà estat A3 perquè sempre té son a primera hora.  
(De cop i volta, aparèixen les titelles Max the shark juntament amb Marley the starfish.)  
- Marley the starfish: Look Max! There are a lot of children! Let’s say them ‘Hello’.  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(Criden)  
- A4: Una estrella de mar i un tiburón!!! I xerren!!!  
- Max the shark: Mmm… Children? They’re delicious! Can we eat them?  
- A5: Hola estrellita!!! Hola tiburón dientes!!!  
- Marley: No! Let’s introduce ourselves to them. Hello children! My name is Marley the 

starfish, and he is Max the shark.  
- Tots: HOLAAAAA!!!!!  
- Mestra: If you don’t speak in English, they won’t understand you. (Fent gestos a la vegada 

que parlo per així reforçar el que estic dient)  
- A3: No ho entenc!  
- A2: Diu que els hi hem de xerrar en anglès perquè sinó no ens entendran.  
-  Mestra:  Come on children,  you know how to say ‘Hola,  Bon dia,  Com estàs,  etc’ in 

English!  
- A2: Vale! Venga tots junts els hi direm ‘Hola’  
- Tots: HELLOOOOOO!!!!! HOW ARE YOU?  
- Marley: Hello dear children!! I’m fine, thank you. And you?  
- Tots: GOOOOOOOD!!!  
- Mestra: Well done! Now, one by one we can introduce ourselves to them. Do you agree? 

(Acompany el que dic amb llenguatge no verbal)  
- Tots: YEEEES!!!  
- A6: Però jo no me’n record com se deia quants d’anys tenc!  
- Mestra: So, I’m going to ask them. Please, big ears and pay attention, ok?  
Hello Marley! Hello Max! My name is Mercè and I’m 21 years old. How old are you? (Mir 

fixament a l’A6 i em riu).  
(Es presenten tots i segueixen el patró que he seguit, excepte l’alumne 7 que no ha dit res. 

Després de la presentació comencen a xerrar. Els he de cridar l’atenció perquè seguim amb 

la dinàmica).  
 
- Max: I know a song! Do you want to sing it with Marley and me?  
It says: “Hello, hello, how are you? Hello, hello, how are you? Hello! Hello! How are 

you? How are you today?”  
- Marley: “I’m fine. I’m great. I’m fine. I’m just great. I’m very well today!”  Come on, 6

 És una adaptació de la cançó. Per veure-la completa: veure Annex 8.2. 6
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let’s repeat it all together!  
- Tots + Max: “Hello, hello, how are you? Hello, hello, how are you? Hello! Hello! How 

are you? How are you today?”  
- Tots + Marley: “I’m fine. I’m great. I’m fine. I’m just great. I’m very well today!”  
- Max: Great children! Well done! A big clap for you!  
(Aplaudeixen i riuen, alguns fins i tot, xisclen d’alegria).  
 
 

5.4. Punts positius i negatius del mitjà didàctic 
 
Després de la posada en funcionament del recurs de les titelles, es necessari ressaltar  punts 

positius i negatius.  
En quan als punts positius, cal destacar la implicació activa per part de l’alumnat. Ha estat 

una autèntica gratificació i satisfacció personal veure com les titelles han resultat ser una 

eina amb caràcter motivador i engrescador pels infants, desenvolupant així un clima idoni, 

el  qual  ofereix una nova visió de l’aprenentatge.  A més a  més,  s’ha observat  com els 

infants interaccionen de forma real amb la llengua anglesa, així com també el treball de 

valors  com  l’empatia  o  la  cooperació.  D’aquesta  manera,  vegem  com  hi  ha  una 

col·laboració entre ells per a la resolució de conflictes i/o problemàtica amb l’idioma, la 

qual cosa fa que les intervencions per part del docent siguin quasi inexistents. Finalment, 

cal emfatitzar que, tot i semblar que els infants són conscients que la persona qui maneja 

les puppets és el docent, no és així. Es senten més desinhibits al mateix temps que lliures 

per experimentar amb el llenguatge.  
 
Finalment  i  relacionat  amb  el  que  s’esmentava  al  paràgraf  anterior,  a  la  posada  en 

funcionament  del  recurs,  un  aspecte  a  destacar  i  que  va  facilitar  la  consecució  d’uns 

resultats complaents fou ajudava a la desxifració i codificació dels missatges emesos per 

les titelles i/o la mestra.  
D'altra banda, l’aplicació del mitjà didàctic a l’etapa Infantil pot ser puntual, és a dir, la 

intervenció es pot donar setmanalment, i fins i tot, trimestralment. En canvi, dins la fase de 

Primària ha de ser gradualment. En altres paraules, s'ha introduir des de començament de 

curs per tal que així formin part de la quotidianitat i familiarització. Això, suposa doncs un 

altre aspecte a tenir en compte. Per a l’aplicació d’aquest recurs dins l’Educació Primària, 
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has de ser el docent titular de l’assignatura perquè així pots regular i controlar millor la 

dinàmica que no si és un pràctica docent diferent i/o esporàdica.  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6. Conclusions  
 

Una vegada dut a la pràctica el desenvolupament del mitjà didàctic proposat, juntament 

amb els  objectius establerts,  tant  els  generals  com els  específics i  l’anàlisi  de punts 

positius i negatius, el balanç que podem fer-ne és més exitós que frustrant. Els resultats 

obtinguts han estat encara més satisfactoris del què s’esperava, tot i no adequar-se dins 

el rang d’edat pel qual es proposava el desenvolupament de dit recurs. Tot i així, cal 

emfatitzar  que,  l’aplicació  ha  estat  dins  una  franja  d’edat  inferior  a  la  que  estava 

programada, i en conseqüència, els infants presenten un menor domini de vocabulari, és 

una fase inicial a les destresses comunicatives dins la llengua anglesa, etc. Per tant, és 

d’esperar que, d’acord a l’etapa planificada, l’Educació Primària, la resposta vers les 

titelles per part de l’alumnat serà encara més satisfactòria.  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8.1. Les titelles i els seus noms  

 

 

 

Figura 6. Leah the goldfish, her son Paul and     Figura 7. Bob the octopus and Tommy the squid  

  Summer the turtle  

 

 

 

Figura 8. Eva the seagull and Molly the toucan        Figura 9. Vicky the mommy giraffe and 

her son John  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    Figura 10. Earl the seahorse and Tyler the frog  

   Figura 11. Tito the crab and Bobby the elephant    

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

Figura 12. Freddy the bear and Lee the panda bear  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8.2. Cançó “Hello how are you”  
 
“- Hello, hello, how are you? Hello, hello, how are you? Hello! Hello! How are you? How are 

you today? 
- I’m fine. I’m great. I’m fine. I’m just great. I’m fine. I’m great. I’m very well today!  
- Great!  
- Hello, hello, how are you? Hello, hello, how are you? Hello, hello, how are you? How are 

you today? 
- I’m hungry. I’m tired. I’m hungry. I’m tired. I’m hungry. I’m tired. I’m not so very good 

today.  
- Oh, I hope feel you better soon!  
- Hello!  
- Hello!  
- How are you?  
- How are you?  
- Hello!  
- How are you? 
- Hello!  
- How are you? 
ALL TOGETHER: I’m very well today!”  

 
Es pot veure i escoltar al perfil de YouTube “The Kiboomers”, mitjançant el següent enllaç: 

https://www.youtube.com/watch?v=x23rTDl4AMs  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