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L’aprenentatge de la llengua anglesa avui dia esdevé un projecte  i un objectiu prioritari alhora. És en aquest 
sentit que l’Ajuntament del Prat de Llobregat treballa intensament per cercar fórmules que acompanyin la 
pràctica docent del professorat  especialista dels centres educatius de la nostra ciutat a fi i efecte d’avançar i 
millorar la competència lingüística del nostre alumnat.

Aquesta publicació és el resultat d’un projecte europeu atorgat a l’Ajuntament del Prat de Llobregat, que 
ha comptat amb el treball col·laboratiu i en xarxa de diferents agents educatius: la regidoria d’Educació de 
l’Ajuntament del Prat, l’Escola Charles Darwin, l’ Institut Ribera Baixa, la Facultat d’Educació de Vic i l’Escola 
d’Arts del Prat (Associació d’Amics de l’Art).

És en aquest marc que s’ha treballat per unificar recursos i esforços, per construir i tirar endavant aquest 
projecte, per tal que aquest treball pogués  ser un element innovador a l’hora de donar suport a l’ensenyament-
aprenentatge de la llengua anglesa als infants.

Des d’aquestes pàgines, vull agrair la implicació personal i professional de tot el grup de treball que ha fet 
possible obtenir com a resultat un material pràctic, dinàmic, engrescador i atractiu.

No vull deixar de banda el fet que hem compartit aquest treball  amb la regió escocesa de West Dumbartonshire, 
el nostre soci en aquest projecte europeu.  Vull agrair el suport i la col·laboració dels nostres socis escocesos 
que han participat i viscut intensament aquest projecte. El fet de treballar amb ells ens ha permès avançar 
conjuntament, compartint la nostra cultura , els nostres valors i les  propostes metodològiques, sumant així 
sinèrgies, aprofitant recursos i creant vincles duradors que vagin més enllà d’aquesta experiència. 

El conte que teniu a les mans pretén ser una proposta innovadora pel que fa a l’ensenyament-aprenentatge de 
la llengua anglesa a educació primària, en concret està adreçat al primer cicle. 

Aquest és el primer conte original que serà distribuït a totes les escoles de primària de la nostra ciutat, 
conjuntament amb el material didàctic creat per treballar dins i fora de l’aula.
 
Esperem que gaudiu molt amb aquesta primera història del Peter i la Clara. 

Pilar Eslava i Higueras
Regidora d’Educació



Peter is going to school 
in his first day in this new school.



Peter is going to school 
in his first day in this new school.



The class is big and 
boys and girls 
are talking.





The teacher 
says: “This 

is Peter,  
he is  from 
Scotland”.







Everybody 
is quiet, so 
Peter turns 
red.



Clara stands up and holds his hand.







Peter smiles and 
follows her.“Here, 
sit next to me, my 
name is Clara”.



Peter starts singing: “My 
name is Peter, I come from 
Edinburgh, I am a Barça 
fan and I am very shy”.







All the pupils in 
the class are 
surprised! 

Suddenly, it starts 
to rain...



drip, drop, drip, drop,…







…and all the children start to laugh!!



Marga, the 
teacher, 
explains 
to Peter:
” People 
say that 
when 
somebody 
sings very 
badly, it 
starts to rain”.





Peter starts to laugh too, 
everybody is laughing.







It is a nice first day in 
the new school for Peter...





...and Clara 
has a new 
friend.
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