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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 aquest trimestre el tema és la meva llar i la meva família. Vam començar amb un llibre de  

contes sobre una família d'elefants molt sorollosa, i després vam parlar d'habitacions de la casa i els 
mobles. Parlarem sobre les diferents cases en diferents països, i farem un roleplay per aprendre unes 

frases útils per demanar coses quan estàs esmorzant amb la teva família. Aquest mes també hem estat 
aprenent com dir l'hora en anglès. Hem fet un rellotge i hem parlat sobre l'hora de fer les coses (Aixecar-se / 
esmorzar / anar a escola / dinar / sortir de l’escola etc) i hem fet jocs amb el nostre rellotge, per exemple 
endevinar l’hora. 
 
Amb l’Alastair comencem el tema nou amb una pluja d'idees - havíem de pensar en els noms d'un munt de 

diferents esports. Després practiquem els noms amb un joc de mímica. També vam repassar les parts del 
cos i vam parlar de quines parts més utilitzem en jugar certs esports.  Després d'això, ens fixem en la roba  
sportiva. Vam començar per repassar vocabulari relacionat amb la roba, i vam descriure el que portàvem.  
Finalment, hem dissenyat les nostres propies samarretes de futbol! 

 
 
3r i 4t PRIMÀRIA  
A la classe de Phil comencem el nou trimestre amb una activitat interactiva de preguntes i respostes. Abans de la Setmana 

Santa, vaig ensenyar als alumnes una foto de la meva amiga japonesa Akiko i els vaig fer algunes preguntes, per exemple 
How old do you think she is? i What do you think her job is? Després, cada estudiant va escriure 3 preguntes per preguntar. Al 
Japó Akiko va respondre  les preguntes dels estudiants i jo la vaig gravar. Després els estudiants em van explicar sobre 
les seves vacances de setmana santa i així vam començar el tema de la immigració i els viatges. Els estudiants van fer 
els seus propis passaports i en parelles vam practicar un roleplay sobre la immigració. Vam practicar preguntes que et 
poden fer en l'aeroport per exemple What do you do? Where are you going? How long are you going to stay?   
La propera activitat serà escriure una postal! En aquest joc has d'escriure frases. 
 

 
5r i 6r PRIMÀRIA: 

     
 

A la classe de Radina hem estat treballant en un nou tema que tracta de diferents ciutats d'arreu del món. 
Els estudiants han escoltat a diferents persones parlant sobre els seus països i han après sobre 
algunes tradicions. Després, els estudiants havien de parlar d'un país o una ciutat que han visitat, i 
parlar de les seves aventures allà. També hem creat qüestionaris sobre els països i capitals. Aquí hi ha 

un parell de preguntes que els estudiants han escrit: What is the world’s population? i When was the 

Eiffel tower constructed? Tu en saps les r espostes? Aquí teniu un qüestionari sobre capitals del món.  
 

 

 
I amb el Phil la setmana passada vam escriure postals sobre una ciutat que els estudiants van triar. Van 

intentar usar un munt d'adjectius per descriure el viatge, el clima i la ciutat. Aquesta setmana hem estat repassant les 
preposicions de lloc i els llocs al voltant de la ciutat. Hem utilitzat un mapa en blanc a la pissarra i els estudiants havien 
de dissenyar una ciutat utilitzant llocs al voltant de la ciutat i les preposicions. Per exemple, l'hospital és al costat del 
supermercat. A la cantonada de _____hi ha un parc. Després els estudiants prepararan els seus propis mapes i les 
descriuran a la seva parella. Utilitzarem els mapes més tard per practicar com donar indicacions. 
 

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.  

mailto:extraescolars@bcn.ihes.com
https://www.youtube.com/watch?v=RBvmO7NgUp0
http://www.eslgamesplus.com/sports-vocabulary-esl-memory-game/
http://www.earobics.com/gamegoo/games/monkey/monkey.swf
http://www.primarygames.com/socstudies/countries/games/worldcapquiz/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=_ZiSFMe9DbE

