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Extraescolars Update 

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

1r i 2n PRIMÀRIA: 
 
Amb la Jeni hem estat practicant l'ús d'ajectius i pronoms possessius per descriure animals i els seus 

hábitats diferents. Ho hem fet a través d'activitats de dibuix, jocs d'acció, i amb el joc ‘Who am I?’ També 
hem estat aprenent sobre la primavera i la Pasqua a través de cançons, jocs i imatges. 
 

A la classe de l’Alastair aquest mes hem estudiat els animals de l'oceà. Hem parlat dels adjectius que 
descriuen com ha de ser (o no ser) un bon amic , i els hem comparat amb el comportament del Rainbow 
Fish. Vam fer mini-llibres en els quals vam escriure frases curtes. Ara que ha sortit el sol, ens hem centrat  
en la primavera i algunes paraules relacionadaes: butterflies, lambs, rain, sun, chicks.  

 
 
3r i 4t PRIMÀRIA  

En l'últim mes amb Phil hem fet més role plays per practicar com demanar en un restaurant o 
cafeteria. Els Estudiants van crear el seu propi menú del dia i van practicar el paper del 
cambrer o del client. Ara hem començat el projecte final (viatges i vacances). He dit als 

estudiants que vaig a visitar el Japó i m'estan ajudant a escriure una llista de coses que he de 
portar. Després m'ajudaran a decidir el que he de fer en el meu viatge, em parlaran sobre els 
seus plans per a les vacances de Setmana Santa. Després de les vacances els estudiants 

faran una breu presentació. Mireu aquest vídeo sobre una família i les seves vacances. 
 
5r i 6r PRIMÀRIA: 

A la classe de Radina hem estat treballant en el tema d'aliments i ho vam fer diversos role plays amb el 
tema - al restaurant. A continuació, els estudiants van treballar en un projecte vinculat amb això. Ells van 
haver de dissenyar el seu propi restaurant, incloent-ne la ubicació, el nombre d'estrelles Michelin que té, i 

també el logotip. I, finalment,van haver de crear el menú per al restaurant. Els resultats van ser interessants 
i molt imaginatius! 
 

I finalment amb el Phil durant l'últim mes hem vist diferents esports i quines regles cal seguir per practicar 
los. Els estudiants van preparar una presentació sobre un esport, el van descriure i van explicar perquè els 
agrada fer-ho. Ara hem començat el projecte final, sobre ciutats. Jo vaig portar un objecte (un caçador de 

somnis) d'una altra ciutat i el va utilitzar per presentar i parlar d'un lloc que havia visitat. Després, els 
estudiants van pensar en preguntes sobre l'objecte. Aquesta setmana els alumnes van portar un objecte 
d'una altra ciutat a classe per explicar. En l'última classe vam parlar de ciutats capitals i els estudiants van 

fer entrevistes sobre els llocs que han visitat. Després de la Setmana Santa, presentaré una ciutat i després 
els alumnes prepararan la seva pròpia presentació sobre Barcelona o una ciutat diferent. Posa't a prova 
amb aquest quiz sobre ciutats en el regne unit! 

 
Si voleu aclari r 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.   

mailto:extraescolars@bcn.ihes.com
https://www.youtube.com/watch?v=_ZXdJ46IX0I
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/word-games/label-the-picture/spring
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/short-stories/the-lucky-envelope
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/word-games/fill-the-gap/cities-the-united-kingdom

