
Sobre nosaltres 
 

L’any 2012 es va fundar kiDDo Barcelona per oferir programes d’idiomes d’immersió 

lingüística per a infants:  neix com una possibilitat addicional d’aprenentatge d’idiomes per 

complementar l’ensenyament reglat a l’escola. kiDDo sorgeix amb la idea que els infants 

visquin en un entorn d’aprenentatge que sigui educatiu, immersiu i basat en activitats que 

permeti als estudiants comprendre com utilitzar un llenguatge i no només construir-lo. 

 

kiDDo ha crescut any rere any i ha ampliat el seu abast a tot Barcelona. Ofereix programes 

en, escoles, espais familiars i una gran varietat de botigues i locals on realitza activitats  per 

a totes les edats i nivells. 

 

kiDDo va començar realitzant activitats només en anglès, però arran dels bons resultats i la 

bona valoració per part dels pares, va ampliar la seva oferta. Actualment, també ofereix 

programes en francès i alemany utilitzant la mateixa metodologia d’immersió. A part de 

l’aprenentatge d’idiomes, l’objectiu de kiDDo és involucrar els nens en entorns d’immersió de 

la llengua i utilitzar el llenguatge a través d’activitats divertides, educatives i estimulants. 

 

L’èxit de kiDDo ens ha permès arribar a molta gent i oferir cursos a més de 1000 estudiants 

a través dels nostres programes escolars i familiars. Ens complau veure com els nens 

gaudeixen durant el procés d’aprenentatge i això fa que kiDDo mantingui la seva motivació i 

compromís amb el seu missatge: Language Fun – Smart Learning! 
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Mètode kiDDo 
 

Estratègia lingüística 

A kiDDo creiem que l’aprenentatge de l’anglès ha d’anar més enllà del simple vocabulari. 

Volem que els infants adquireixin les eines necessàries perquè es puguin expressar en anglès 

d’una manera senzilla. 

 

Les nostres activitats, dutes a terme en la llengua d’aprenentatge, estan pensades per ser 

atractives pels infants utilitzant diferents metodologies d’èxit en l’aprenentatge de les llengües. 

✓ Immersió lingüística 

Els mestres utilitzen únicament la llengua d’aprenentatge adaptant el discurs a l’edat, el 

nivell i les característiques del nen/grup. 

✓ Estímul + 1 

Augmentant el nivell d´estímul fem que els reptes de l’aprenentatge també vagin 

augmentant. 

✓ Repetició 

A l’aula repetim frases i estructures clau per reforçar la retenció. 
 

✓ Consistència 

A l’aula utilitzem un llenguatge consistent i articulat per tal de facilitar la comprensió i 

retenció del llenguatge. 
 

✓ Contextualització 

A través de jocs i activitats, facilitem als nens un context en el qual es poden comunicar 

d’una manera senzilla. 

Aprenentatge individualitzat 

A kiDDo, sabem que les classes estan formades per alumnes amb processos d’aprenentatge 

diferents. És per això que les nostres activitats estan basades en els diferents processos 

d’aprenentatge aplicant dins de l’aula el que funciona millor pel grup i també per cada infant. 

  

El mestre guia els infants a l ‘hora d’explorar la utilització de la nova llengua en diferents 

contexts per tal de millorar la seva capacitat de comunicació. 
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