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Wise Foxes – Lectures en anglès
Sota el segell Almadraba LIJ us presentem la col·lecció Wise Foxes, contes en anglès per a
nens i nenes de 5 a 7 anys. Històries il·lustrades i locutades perquè els més petits es diverteixin
aprenent estructures i vocabulari en anglès.

Des del curs 2005-2006, el Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya promou l’aprenentatge de
les llengües estrangeres a partir de l’Educació Infantil
seguint el Pla experimental de llengües estrangeres
(PELE), amb la finalitat d’incrementar al màxim el
coneixement d’idiomes per part de l’alumnat.

L’oferta educativa plurilingüe ha adquirit, doncs,
rellevància i s’ha convertit en una de les opcions més
valorades pels pares a l’hora de decidir l’escola dels seus
fills. Així, els nens i nenes no tan sols aprenen altres llengües, sinó que també coneixen altres
cultures i realitats.

Seguint aquesta línia, Almadraba LIJ publica la col·lecció Wise Foxes, lectures en anglès per a
nens i nenes que s’inicien en l’aprenentatge d’aquesta llengua. Són contes per ser llegits i
escoltats tant en l’àmbit educatiu com en el familiar.

La col·lecció inclou set títols enquadernats en rústica, cadascun dels quals té aproximadament
24 pàgines. Tots aquests llibres, destinats a nens i nenes de 5 a 7 anys, ja es venen a les
llibreries a un preu de 6,50 euros.

Graciela Castellanos, amb més de 30 anys d’experiència en l’ensenyament de l’anglès en
centres d’educació bilingüe tant a nens com a adults, és la autora de tots els contes. Amb ella
han col·laborat il·lustradores com Alejandra Viacava, Cristina Gil Segovia, Sonia Díaz i Sachiko
Sawada.
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La col·lecció presenta dos nivells: Level 1 i Level 2, segons la
dificultat del text (argument i vocabulari) i la capacitat de
comprensió lectora en anglès. Tots els títols tenen associada la
locució del text i una cançó infantil.

Cada llibre té una versió BIG BOOK, un llibre de gran format
(32 cm x 32 cm) perquè el docent pugui explicar-lo a l’aula i els
més petits segueixin la lectura a través dels dibuixos.

En el lloc web www.wisefoxes.com, pares i educadors trobaran més informació sobre la
col·lecció, l’autora i els títols. També podran descarregar-hi els materials addicionals, com la
locució i la cançó de cadascun dels contes.

Level 1 – per als qui s’inicien en l’aprenentatge de l’anglès (+5)

I’m Growing retrata, amb una rima encomanadissa, les ganes de créixer i de fer-se grans que
sempre tenen els més petits. Il·lustracions d’Alejandra Viacava. Cançó associada: I’m Growing.

Look at Me! repassa, d’una manera divertida i melòdica, les parts del cos d’un nen i
n’especifica la funció i la utilitat. Il·lustracions de Cristina Gil Segovia. Cançó associada: Head,
Shoulders, Knees and Toes.
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My Friends treballa la diversitat entre amics, sigui pel físic, la manera de ser, la cultura... Amb
els amics tenim moltes coses en comú, però les peculiaritats són les que ens fan únics i ens
diferencien dels altres. Il·lustracions de Sonia Díaz. Cançó associada: The More We Get
Together.

Can You Do What I Can Do? enumera totes les activitats que pot arribar a fer un nen i les
emocions que pot sentir. Il·lustracions de Sachiko Sawada. Cançó associada: I’m Proud of Me.

Level 2 – per als qui ja saben llegir en anglès (+7)

Let’s Go to the Zoo! és un rítmic repàs dels diferents tipus d’animals que podem trobar al
zoo. El nen n’aprendrà els noms en anglès i, al mateix temps, n’identificarà les característiques
principals. Il·lustracions d’Alejandra Viacava. Cançó associada: We’re Going to the Zoo.

On a Trip narra des de la innocència i l’emoció d’un nen el seu primer viatge amb avió, per
visitar els seus avis. Il·lustracions d’Alejandra Viacava. Cançó associada: Have You ever Seen
an Airplane?

A Doctor for My Doll és la història d’una nena que un dia troba al carrer una nina abandonada
i espatllada. La seva àvia l’arregla i la deixa més maca del que era, i al final es converteix en
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una metgessa de nines. Il·lustracions de la mateixa autora, Graciela Castellanos. Cançó
associada: Miss Polly.

L’AUTORA
Graciela Castellanos és natural de Veneçuela, i des de molt petita va
estudiar en escoles de parla anglesa i espanyola. Més endavant es va
llicenciar en Llengües Modernes i va obtenir un màster en Currículum i
Instrucció a la Universitat de Texas.

La seva carrera abraça gairebé 30 anys d’experiència ensenyant anglès en diverses escoles
públiques i privades de Veneçuela i els Estats Units, així com en escoles internacionals. A més
d’exercir com a professora d’anglès tant a nens com a adults, ha ocupat diversos càrrecs
administratius, inclosos el de directora i de coordinadora de programes d’estudis a les
mateixes escoles. La seva experiència se centra bàsicament en el camp de la primera infància,
l’educació bilingüe i el Programa de l’Escola Primària del Batxillerat Internacional.

Després d’una trajectòria fructífera i amb molt d’èxit, va decidir fer un pas més i aplicar la seva
experiència pedagògica per apropar el món dels idiomes als més petits, i a les seves famílies,
d’una manera divertida i natural. Així és com va néixer el projecte Languages4Kidz. Per a més
informació: www.languages4kidz.com.

Actualment, Graciela Castellanos treballa en un programa per a l’ensenyament de l’anglès i
l’espanyol adreçat a infants, del qual forma part Wise Foxes i en el qual s’inclouen nombrosos
materials.
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