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My study focuses on conducting exercises to promote English language in a primary school 

classroom. For this, I will focus my work on basics of the language so that children begin to 

unfold with English.

Firstly, I will expose and compare different methods that they're used in other parts of the 

world. 

Once I've seen them, I will start with my own study and then I can compare their results with 

my experience with the purpose of enriching and improving language through speech.
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-Introducció 

El tema que he elegit ha estat perquè consider important aprendre una llengua a través de la 

parla. 

Es pretén aportar estratègies als nins perquè ells desprès puguin desenvolupar-se de manera 

autònoma a altres llocs on necessitin emprar l'anglès. 

Amb aquest tema, s'intenta també demostrar que una llengua no s'aprèn a base de repetició i 

estudiant només la seva estructura, sinó que el seu aprenentatge, es fa quan un alumne 

s'equivoca i ha de parlar perquè la situació es el qui obliga a emprar l'idioma. 

Per tant, el meu objecte d'estudi serà comunicació dins l'aula a través de la interacció per 

fomentar la parla. Aquesta interacció serà tant per part dels alumnes com el del propi 

professor per motivar-los i ajudar en tot moment a que la comunicació sigui constant.

Com bé diu Trujillo “Precisamente, lo que se le pide a la didáctica de la lengua en 

relación con la interculturalidad es que contribuya a los procesos de socialización 

mediante el contacto con la diversidad siendo el profesor un mediador entre los 

estudiantes, las lenguas y las culturas (Byram y Risager, 1999: 58). El lenguaje recupera, 

así, su papel educativo central en la constitución del ser humano a través de la cultura.” 

(pàg 35, apartat de conclusions)

-Objectius

General

• Utilitzar destresses del llenguatge, posant èmfasi en la destresa oral per fer possible un 

aprenentatge significatiu de l'idioma.

Específics

• Adaptar situacions per facilitar la comunicació dins l'aula. 

• Elaborar activitats de llengua oral partint de la interacció dels alumnes.

-Marc teòric

Abans de començar, explicaré perquè es important el llenguatge. El llenguatge neix quan som 

petits. Els nins volen comunicar-se ja que les seves necessitats las ha de complir una persona 

adulta. A partir d'aquest moment el nin desenvolupara un llenguatge i al mateix temps 

l'utilitzara per aprendre.  El desenvolupament esta directament relacionat amb l'èxit escolar. 

Els nins pertanyents a ambients bilingües o multilingües arriben a comprendre tots els idiomes 
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que es manegen al seu voltant i parlar aquells que necessiten. Aquests nins bilingües aprenen 

més d'un idioma per la mateixa raó que els nins monolingües aprenen només un. Perquè sigui 

reeixit l'aprenentatge de la segona llengua ha d'incorporar oportunitats d'ús autèntiques i 

funcionals. Aquesta “immersió” es demostra en les escoles canadencs on el francès com 

segona llengua s'empra també com l'idioma d'ensenyança general.

Segons l'ensenyança de les llengües, Richards (2002) estableix que les llengües s'ensenyaven 

de manera aïllada. Com a conseqüència, molts d'autors han definit aquest aïllament com 

“separatista” on els exercicis i l'avaluació només es centra en una destresa deixant de banda la 

resta. La decisió de quines destresses ensenyar estaven basats en el model teòric del 

llenguatge i de les metes professionals i acadèmiques en la qual els alumnes aprenen una 

llengua.  Aquests mètodes, a més de separar les destresses, havia una seqüencia d'instrucció: 

comprensió auditiva, producció oral, comprensió de la lectura i l'escriptura. De seguida, es va 

donar importància d'ensenyar totes les destresses dins el procés d'aprenentatge d'una llengua 

estrangera. 

Segons Jeremy Harmer, dins la destresa oral, que es la que es centra el meu estudi, trobam dos 

destresses: receptiu (escoltar) i un altre productiu (parla). Aquestes dues destresses han de ser 

possibles i efectives amb un emissor i receptor. Per produir una comunicació trobarem un 

emissor, un receptor, una intenció comunicativa i un medi de transmissió del missatge. 

Hi ha que mencionar i definir un concepte, establert per Kenneth Goodman, que s'aplica en 

països com Canadà, Austràlia, Nova Zelanda i pròximament a Anglaterra. Aquest concepte 

denominat llenguatge integral tracta d'aprendre la llengua integrat dins l'aula i a utilitzar-lo de 

manera funcional. Utilitzant aquest mètode els nins aprendran el llenguatge com un sistema 

integrat. Per una banda, els components del llenguatge (fonologia i sintaxis) i cadascun dels 

processos involucrats en l'ús del llenguatge (escoltar, parlar, escriure i llegir)

Per tant, en lloc d'aprendre a partir dels llibres, textos programats, exercicis impresos d'altres 

llocs, etc coneixeran la llengua practicant-la. Es considera important i eficaç aquest tipus 

d'aplicació i metodologia per una simple raó, tothom quan aprèn la seva llengua materna no 

empren llibres ni estudien la seva estructura fins que hagin assolit de manera pràctica i 

entenent la llengua. Una vegada que la llengua s'ha interioritzat es començarà a aprendre els 

aspectes que hi presenta. 

El professor serà el que farà possible integrar la llengua integral dins l'aula. Aquest ha d'estar 

preparat per fer un aprenentatge individual ja que haurà de crear ambients i interaccions 
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socials. El seu paper es de guia, donar suport i estar sempre dinamitzant el seu propi treball.

El Consell d'Europa ha tingut un paper important en la promoció d'aprenentatge i ensenyança 

de llengües estrangeres en Europa. El departament de Política Lingüística ha promogut 

l'ensenyança de llengües foranies dins l'àmbit educatiu, es per això que avui en dia, es 

comença a aprendre llengües estrangeres des d'edats primerenques. 

Espanya esta participant en totes aquestes implantacions que fa la Comissió a partir d'un 

Programa Integral de les llengües estrangeres (2010-2020)

Ara bé, Com es pot millorar l'aprenentatge de l'anglès dins les aules? Segons Claudia Carter, 

autora de Cincdidets, en Espanya es comença aprenent un idioma a l'inrevés de com nosaltres 

hem après l'idioma matern. S'ensenya primer a escriure, llegir, escoltar i desprès parlar quan el 

més important es entendre ja que es lo que cercam quan aprenem un idioma estranger. Ara bé, 

gràcies a nombrosos estudis i aplicacions de programes establerts dins les escoles, s'intenta 

treballar totes les destresses d'una llengua per tal d'aprendre l'anglès.

En el cas de Balears, el TIL es el darrer projecte que s'aplica dins les aules a les illes. Les illes 

es una comunitat bilingüe on l'educació també ho es. Però amb el TIL volen canviar aquest 

bilingüisme pel trilingüisme, incorporant assignatures bàsiques en llengua anglesa per tal de 

fomentar l'anglès, i així els alumnes adquiriran una competència lingüística i comunicativa 

necessària en les dues llengües oficials (català i castellà) i una llengua estranger 

(preferiblement l'anglès). 

Per tal de dur a terme aquest projecte, la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats han 

format un total de 3875 docents. El projecte no va començar de sobte aplicant-se en tots els 

nivells educatius, sinó que, primer varen començar en classes de nins de tres anys, a primer, 

tercer i quint de primària i al primer curs de ESO.

En el cas de Mallorca, hi han molt de col·legis que compta amb molta immersió anglesa dins 

les aules per causa del turisme i dels immigrants anglesos que viuen a l'illa. Tot i que, també 

s'ha de desenvolupar més l'ensenyança funcional anglesa dins la pròpia assignatura, la majoria 

dels docents saben que es poden trobar amb molta diversitat cultural i lingüística dins l'aula, i 

estan més preparats per afrontar diverses situacions on necessitin emprar l'anglès i tenir 

material preparat per ensenyar el castellà conjuntament amb la seva llengua. També, se'ls hi 

redirecciona a professors especialitzats unes hores setmanals per aprendre aspectes bàsics 

sobre la nostra llengua.
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-Mètode

Per poder aplicar la parla dins l'aula i a més perquè els nins aprenguin anglès, m'he hagut de 

fixar en l'estructura que estan aprenent en aquell curs que vull treballar per poder així 

fomentar un aprenentatge significatiu. Desprès de fixar-me i d'indagar sobre lo que aprenen, 

he aplicat i creat activitats de speaking (variable independent) relacionades amb el tema que 

estan tractant per tal de aconseguir destreses orals (variable dependent). No tot es centrarà en 

speaking sinó que es treballa altres destresses, es a dir, el nin no tan sols parlarà, també haurà 

d'escoltar (listening) i llegir (reading).

1. Participants, escola, context...

El meu estudi es centra en grups reduïts de nins amb dotze anys a l'escola CEIP Jaume I. Tots 

els nins que hi participen amb jo en l'hora de speaking son nins espanyols que els hi costa 

molt aprendre, parlar i entendre l'anglès. La majoria dels nins d'aquest grup s'esforcen per 

aprendre i aprofitar l'hora. 

Aquest centre esta ubicat al carrer Lleó, 8 en Palmanova (Calvià). Es tracta d'una zona 

costanera i al voltant del centre hi han molt d'habitatges, comerços i restaurants. Es una zona 

molt turística quan hi ha temporada alta. Es caracteritza per la multiculturalitat que hi ha. 

Actualment, en el centre s'imparteixen dues etapes educatives: infantil i primaria. 

L'alumnat està repartit en un radi d’acció de cinc quilòmetres. Aquest curs escolar se’ns ha 

suprimit el transport escolar donat que l’utilitzaven molts pocs alumnes si bé seguim tenint 

infants de les zones de Ca’s Català fins a Palmanova, passant per Illetes, Portals Nous, Costa 

de’n Blanes i Son Caliu. A més a més, assisteixen alumnes d’altres municipis (lliure elecció 

de Centre).

Les famílies dels nostres alumnes es dediquen majoritàriament a l’hoteleria i a la construcció i 

els seus habitatges són de lloguer i es troben en edificacions o blocs, si bé n’existeixen 

algunes que han adquirit un habitatge propi mitjançant préstecs hipotecaris.

De cada vegada més ens trobam al Centre amb famílies desestructurades amb baix nivell 

cultural i problemes socials i d’adaptació.
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2. Instruments de investigació

L'instrument d'investigació que vaig emprar per fer possible i validar el meu estudi va ser un 

qüestionari que vaig repartir als alumnes on vaig treballar el speaking. 

Per tal d'avaluar si les classes funcionen he fet una enquesta per als nins per tal de conèixer el 

seu punt de vista. Aquest qüestionari compta amb cinc preguntes (una pregunta tancada i la 

resta preguntes obertes)

La primera i segona pregunta son les més importants ja que es tracten de preguntes enfocades 

a demostrar el meu estudi. Desprès, la pregunta tres i quatre, tracten sobre activitats i forma de 

fer les activitats i en que han millorat o tengut problemes en les classes de speaking. La 

darrera pregunta es per tenir en compte la seva opinió i per tal de millorar les activitats que es 

fan a l'hora de speaking. 

Per conèixer i aprofundir més el meu estudi, he preparat una altra enquesta a la tutora dels 

alumnes. Totes les preguntes elaborades son obertes per tal de conèixer el seu punt de vista a 

través de la seva experiència.  

He elaborat sis preguntes on deman:

1. Es difícil preparar classes de speaking? Especificar perquè segons la teva resposta. 

La resposta que ha donat ha estat no. Segons ella, es tracta d'adaptar-se al nivell dels 

alumnes i combinar-ho amb activitats que no es puguin fer amb tot el grup. 

2. Com sols orientar els exercicis de speaking?

Es reforça el que s'està treballant a la unitat i es repassen continguts bàsics (hores, 

nombres, spelling...)

3. Quin curs (nivell) consideres que es millor per donar i treballar una classe de 

speaking? Perquè?

Des dels primers cursos. Es especialment important pels nins amb necessitats 

educatives. 

4. Tipus de problemes que t'has trobat alhora d'ensenyar a través del speaking i beneficis 

que t'han duit desprès dins el gran grup.

Problemes -> cap 

Beneficis -> els alumnes que abans mai participaven a classe, s'atreveixen a fer-ho ja 
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que comproven que son capaços d'expressar-se en anglès.

5. Si hauries d'elegir impartir anglès mitjançant speaking exclusivament o mitjançant 

totes les destreses als alumnes, quina seria la teva decisió i perquè.

Consider que s'han de treballar totes però la destresa oral és importantíssima.

6. Quin es el teu grau de satisfacció, després de treballar les classes d'anglès amb 

speaking, basats en els resultats que mostren els alumnes al llarg del curs (èxit)

             Molt              Normal          Poc         Gens

El vaig administrar personalment i volia recollir també les dades dels alumnes (nom, llinatge, 

edat i curs). Ho ha validat el professor del centre (especialista en anglès) i un altre professor 

de la UIB, per tal de confirmar si el contingut del qüestionari era adequat en la claredat del 

llenguatge, i a més, el professor del centre, es va interessar molt per veure que havien escrit 

per així conèixer les seves opinions i si es possible adaptar-se a ells. 

Es per això que no només he obtingut resultats quantitatius sinó que també resultats 

qualitatius.

3.   Exercicis

Els exercicis han d'estar molt guiades i molt preparades per tal de que l'hora de speaking 

funcioni. En tots els cursos que he treballat el speaking ha estat sempre en grups reduïts (entre 

vuit i deu nins). He pogut experimentar diferents cursos i sempre en un nivell estàndard 

d'alumnat però he decidit centrar-me en sisè. La raó no ha estat perquè son més grans i 

entenen més, sinó que perquè així puc crear tot tipus de jocs (amb verbs,emprant un 

vocabulari més ampli, etc) i, a més, es crea un clima de parla entre tot el grup. Per tant, puc 

observar resultats més directes sobre el meu treball. Exposaré el funcionament que he estat 

duent a terme en les classes de speaking:

1. Escoltar i respondre   

En arribar, demanar sempre preguntes que ells ja han de tenir interioritzat. Aquí escric les més 

comuns:

-Hello, how are you? Ells han de contestar amb la frase ben feta, no basta dir “fine”. 

-How old are you? Resposta: I'm twelve years old. No basta dir, twelve years old. 

-Wha'ts your school name? Resposta: My school name is Jaume I. No basta dir, Jaume I. 
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-Wha'ts your favourite subject/teacher/food? Resposta: My favourite... is...

-Have you got a brother? Resposta: Yes, I have.

Ara, per continuar amb la mateixa pregunta li dic a l'alumne del costat Has he got a brother? 

Resposta: Yes, he has.

Are you Pepe? Resposta: No, I'm not.

Per continuar amb la mateixa pregunta li dic a l'alumne del costat, Is he Pepe? Resposta: No, 

he isn't. 

Per donar més joc i a més repassar el que estan veient en el llibre, també faig preguntes per 

recordar vocabulari depenent, evidentment, de la classe en la que estic treballant. 

Objectiu: 

-Transmetre a l'alumne coneixements bàsics per així integrar i adquirir aquests coneixements 

per aplicar-los en contextos quotidians. 

2. Construir frases   

Ara que ja hem recordat com es contesten simples preguntes, faig un exercici que impliqui 

treballar el present i past tense. El faig de la següent manera:

En la pissarra digital projecto imatges com aquesta: 
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A partir d'aquí, els nins han de llegir la frase sencera tal i com esta escrita (present). Quan tots 

els nins hagin llegit la frase, canviam de temps a passat. Si la classe va bé i tothom ja té clar 

com fer el present i passat es complica fent que passin la frase a negatiu. 

Quan tothom ha participat i ha fet les frases, han de començar a fer frases inventades per ells 

amb el verb en present. No val que facin una frase curta sinó que han de fer, per exemple “I 

have lunch everyday at two o'clock”  ja que els hi costa molt fer una frase llarga i per això 

establim aquestes normes. 

He realitzar un joc també a partir de que un nin té sostingut una pilota i ha de fer una frase que 

ell vulgui, per exemple en present. Tots han d'estar atents perquè el nin llançarà la pilota a 

qualsevol company on haurà de transformar la seva frase. Al nin que li toqui ha de fer la seva 

frase en passat i s'hi se equivoca o no s'en recorda del que ha dit queda eliminat. 
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Objectiu:

-Emprar la gramàtica que es dona en el llibre i que siguin capaços desprès de crear frases a 

partir de l'estructura que estan aprenent. 

3. Escoltar, respondre i construir frases  

Un altre joc que he preparat per tal de que els nins ja comencin a ser més autònoms dins la 

classe es aquest:
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Es tracta de que tots els nins comencin en la casella “Start” amb una goma o qualque cosa 

petita que tinguin dins la classe. Abans de començar a jugar, els hi explico les caselles de 

“verb+” on han de fer una frase llarga en PRESENT. En la de “verb-”,  han de fer una frase 

llarga en PASSAT. En la de “verb?” fer una PREGUNTA  i en  “make a – sentence” fer una 

negació con DIDN'T. Els hi exposo en la pissarra que si cauen en aquestes caselles hauran 

d'agafar un verb dins la bossa. Aquests verbs son els que estan treballant en aquest moment 

(irregulars i regulars) i en aquests temps verbals (present/passat).

Una vegada tots estiguin preparats, els hi dono el dau i ha de començar aquell nin que tregui 

el nombre més alt. Qui comenci i caigui en qualque pregunta sempre ha de demanar-li aquell 

que tingui a l'esquerra seva, i ell haurà de contestar-li.

Durant tota aquesta hora, els nins gaudeixen jugant i se'ls passa l'hora molt ràpid. Com estic 

treballant aquest joc totes les setmanes perquè els nins no s'hi cansin, faig variables a partir 

del joc. He creat altres preguntes per posar damunt de les caselles, per exemple: Where do you 

live? What are you doing?...Per incentivar-los encara més, el que faig es un ranking de tant en 

tant. D'aquesta manera s'incentiven i veuen que, qualque vegada, han guanyant. A la fi, 

tothom es veurà en el ranking ja que tothom ha arribat a la meta. 

Per finalitzar he realitzat una altra variant. He inventat una altra casella que posa “Image”. Si 

cauen en aquest casella projectaré una imatge amb un verb juntament amb una acció. A partir 

d'aquí, ells hauran de realitzar la frase i podran continuar jugant. 

Objectiu:

-Crear una habilitat en aspectes com: demanar, contestar, fer oracions, etc que es treballen 

normalment dins la classe d'anglès.
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          4.    Resultats

Segons les activitats

Les activitats que es fan a partir d'imatges i flashcards la majoria donen una valoració normal. 

No es una activitat que els incentivi molt però tampoc els hi desagrada aquesta manera de fer 

classe. 
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El joc que em vaig inventar de preguntes i verbs la majoria li dona una valoració molt alta, 

això podria significar que, jugant gaudeixen molt a l'hora de speaking. 

He de mencionar que aquest resultat no m'ho esperava. Té el mateix resultat que el joc del 

tauler lo qual pot significar que aprenen si la classe està molt guiada durant tota l'hora. 

Segons la manera d'enfocar les activitats i els jocs
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Aquí es veu molt reflectit la competitivitat que hi existeix entre tot l'alumnat. Els alumnes que 

han contestat poc o gens eren nines, en canvi, als alumnes que els hi agrada molt son nins. 

La majoria ha contestat que els hi agrada interactuar entre ells però també hi han nins que els 

hi agrada poc interactuar amb els seus companys i no hi hagut cap alumne que no li agradi 

gens aquest mètode.

Segons l'autoaprenentatge
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   5.   Discussió

Tenint en compte amb l'objectiu principal del meu estudi, utilitzar destresses del llenguatge, 

posant èmfasi en la destresa oral per fer possible un aprenentatge significatiu de l'idioma., no 

puc realitzar comparacions amb altres grups ja que s'ha adaptat a un nivell en concret i per 

aquesta raó a estat l'adequat per a l'estudi. Els únics exercicis que es podrien aplicar a nivells 

inferiors seria el joc de la taula però llevant les caselles de construcció de frases i posant en el 

seu lloc més preguntes i les preguntes que es fan al començament de la classe. 

Segons l'estudi de Marjana, realitzat en la Universitat Liubliana (Eslovènia), que engloba la 

majoria de preguntes que he realitzat jo, podria dir: 

Semblances Diferències

Entendre: es el que menys problemes causa segons els 

resultats. 

Xerrar: tal vegada els estudiants tenen aquest 

problema.

Gramàtica: es el principal problema que presenta el 

meu estudi. 

Vocabulari: segons l'altre estudi es el que més 

problemes presenta, en canvi, aquest no es el principal 

problema que es pot observar en el meu estudi. 
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En entendre es el que menys problemes causa segons els resultats dels dos estudis i això la raó 

podria ser perquè la mestra sempre els hi xerra en anglès. 

En xerrar no tots els estudiants consideren aquest punt com un problema la qual cosa significa 

que no els hi costaria xerrar si dominaran cent per cent l'idioma.

En gramàtica el meu estudi presenta molt de problemes per emprar-lo a l'hora de xerrar però, 

en canvi, l'altre estudi troba problemes en aquest aspecte però no es el principal problema. 

En vocabulari es on estan les diferències entre el meu estudi i s'altre. Pot ser perquè els meus 

alumnes han treballat més vocabulari en comparació a l'altre estudi de Marjana.

A partir d'aquests resultats obtinguts per part meva i comparat amb aquest estudi, si que 

podem afirmar que el llenguatge integral es treballa tenint en compte els seus components i 

ús. Si llenguatge i estructura es treballa per separat no s'obtenen els mateixos resultats que 

treballant la llengua com element aïllat. Això es veu reflectit en la taula, està clar que tots 

presenten qualque problema en un aspecte i per tant s'han de tenir en compte totes les 

destresses a l'hora de treballar el speaking. 

-Conclusions i estudis de futur. 

En aquest centre en concret si que s'ha estat aplicant aquest tipus d'exercici des de fa un 

temps. Al principi, era complicat aplicar aquesta innovació però poc a poc aquestes hores de 

speaking estaven més preparades i organitzades. Per tant, el centre compta amb professorat 

que ja ha experimentat els tipus de exercicis que es poden aplicar dins aquesta hora. El 

resultat, ha estat una hora molt profitosa per als alumnes i a més jugant i aprenent en un altre 

idioma. 

En el col·legi de cas saboners es dediquen també a fer hores de speaking a la setmana. Estan 

orientades de la mateixa manera i compten amb el mateix auxiliar, provinent d'Estats Units, 

que hi ha en el nostre col·legi. La diferència es que en el nostre centre, l'auxiliar es porten els 

nins en grups reduïts a una altra aula i la resta es queda amb la tutora. Aquest motiu es perquè 

la tutora i l'auxiliar no podien treballar de manera conjunta per les distintes opinions que hi 

tenen. En canvi, a Cas Saboners si que dona tot el grup sencer. 

Limitacions de l'estudi

Ens fa falta més interès per aprendre per part dels alumnes. Tot i que s'impliquen, no es 

suficient per tal de que les activitats siguin totalment útils. Entenen que en aquesta hora s'ha 
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de parlar i que han de interactuar però fa falta que entenguin que es un idioma molt important 

per comunicar-nos en altres països i fins i tot aquí a Mallorca quan hi ha temporada alta.

M'agradaria aplicar exercicis que no s'hagin de seguir segons el tema que estan treballant en 

aquest moment. Es un enfocament diferent que hi donaria perquè trob que seria millor 

ensenyar sense limitacions. Justament en aquesta hora, es quan el llibre ja no suposa un 

impediment sinó que a partir d'aquesta hora ells podran aprendre segons lo que es vagi 

ensenyant, i una vegada interioritzat frases i preguntes correctes miraran el llibre i entendran 

més el que estan llegint. 

Cal dir també que, segons els resultats obtinguts, la gramàtica es la part on tenen més 

problemes dins una classe de speaking, per tant, tampoc deixaria de banda treballar 

l'estructura de l'anglès. 

Beneficis que s'obtindran

L'alumnat desprès de treballar d'aquesta manera aprendran a valorar l'idioma de manera 

pràctica i no només coneixent la seva estructura i tindran mes recursos per manejar-se dins un 

context on impliqui tenir coneixements bàsics. No aprendran ni dominaran tot l'anglès amb 

aquestes hores tan limitades que hi disposen, però, avançaran en aspectes de comprensió, de 

parla i fins i tot dirigir-se a companys en anglès. Totes aquestes afirmacions es veuen reflectits 

en les millores que consideren que han fet en l'anglès. 

Investigacions futures

Si he de profunditzar en el meu estudi, m'agradaria aplicar-ho en una altra escola utilitzant les 

mateixes estratègies, instruments i exercicis. Si en aquesta escola he trobat resultats positius, 

tinc una gran possibilitat d'obtenir el mateix rendiment en una altra.  

-Conclusió final

Finalment, i com diu Claudia Carter, s'ha de potenciar l'ús de totes les destresses però s'ha de 

començar per aprendre la llengua parlant, per així, entendre l'idioma i fer possible 

l'aprenentatge. Gràcies a aquestes hores de speaking, es potenciarà l'aprenentatge de l'anglès 

de la mateixa manera de com nosaltres hem après el nostre idioma natiu, per així desprès 

interioritzar tots els elements del qual es compon una llengua. 
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Segons mostren els resultats, aquestes hores que es  dediquen a speaking son profitoses tot i 

que no  arribin a dominar cent per cent l'idioma. Els alumnes consideren que no s'han de 

llevar del seu horari per fer classe normal amb tot el grup, tot i que, han trobat problemes però 

també millores considerant que un  idioma s'aprèn a través de la parla. 
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