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Extraescolars Update 

Benvolguts pares, benvolgudes mares i tutors, Us adjuntem un resum de les activitats realitzades durant aquesta 
trimestre a les classes d’anglès extraescolar i algunes enllaços de interès:  

 
1r i 2n PRIMÀRIA: 
Amb la Jeni aquest mes hem seguit utilitzant el nostre calendari per practicar com dir els dies de la setmana, 
la hora, la data, l'estació de l'any i el mes. Hem estat aprenent com descriure animals i els seus diversos hàbitats 
(farm, zoo, jungle, house). Ho hem fet per mitjà de jocs, activitats i cançons. Ara estem aprenent els pronoms 
possessius a través d'una varietat de jocs, cançons i manualitats. Farem un mural de la selva, i descobrirem més 
coses sobre els hàbitats dels animals. Aquí teniu un enllaç d'una cançó i vídeo per comprovar si sabeu que fan 
els animals. 
 

A la classe del Alastair  estem usant el llibre The Rainbow Fish com la nostra base. És 
una bella historia sobre com ser un bon amic, i com compartir. Els estudiants han pintat i 
retallat imatges dels personatges de la història i els van utilitzar com titelles per 
representar una obra de teatre curta. Aquesta setmana hem estat practicant una cançó i 
també hem fet alguns dibuixos per il·lustrar cada vers. A finals del mes haurem iniciat un 
gran mural que representa la història del Rainbow Fish, on els alumnes dibuixaran tots 
els personatges i escriuran algunes oracions curtes per a cada escena. 
Aquí teniu un enllaç per una cançó i vídeo dels animals que viuen sota el mar.    

3r i 4t PRIMÀRIA:  

Després d'estudiar els diferents grups d'aliments, els estudiants a la classe de Phil  es centren ara en les   
celebracions i estan planejant la seva pròpia festa en parelles. Estan preparant una presentació breu per 
parlar del que els agradaria fer a la festa, quina roba posar-se, què menjar, a qui convidar, etc. Aquesta 
serà afegida a la paret d'anglès. La setmana que ve començarem a utilitzar el llenguatge d'una manera més 
pràctica. Practicarem anar al mercat i fer una llista de compres. Aquí teniu un joc per practicar fer la compra. 
 
5r i 6r PRIMÀRIA:  
Amb la Radina  recentment hem estat treballant el tema de l'alimentació. Hem estat aprenent noves 
paraules i hem reciclat  altre vocabulari relacionant-lo amb els ingredients i les categories d'aliments, 
diferents tipus de fruites, verdures, carns i productes làctics. També vam practicar verbs per descriure les 
receptes i preparació d'aliments. Hem estat estudiant la diferència entre much / many / too much / too many 
i utilitzant el present continueu i els nous verbs per parlar de la preparació d'aliments. 
 Voleu practicar usant substantius comptables i incomptables en anglès? Jugueu a aquest joc i divertiu-vos 
mentre apreneu. Hi ha dos jocs.  
  
I amb el Phil de moment estem pensant en els estils de vida saludables. Hem parlat del que la gent ha i no 
ha de fer per viure una vida sana. Els estudiants van parlar del seu estil de vida i es va discutir la pregunta 
"Tinc un estil de vida saludable?" Vam estudiar publicitat i, en particular, la publicitat d'aliments i el seu 
efecte sobre la salut. Farem una ullada a la publicitat en els Jocs Olímpics i discutir el que ha i no ha de ser 
objecte de publicitat en els esdeveniments esportius. Els estudiants dissenyaran el seu propi anunci per als 
Jocs Olímpics per promoure una vida sana. 
 
Si voleu aclarir qualsevol dubte o ampliar aquesta informació podeu contactar amb la Darienne 
Peacock, directora del departament d’anglès extraescolar d’International House Barcelona.  
 
Rebeu una salutació molt cordial del Equip de Professors d’Anglès Extraescolar.  


