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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: 
 

A la classe de la Jeni aquest trimestre el tema és la Casa i la Família. Hem après els noms dels àpats del 
dia, i també molt vocabulari sobre l' esmorzar. Hem començat a dir l'hora en anglès, i per practicar hem 
jugat a “What’s the Time Mrs Large?” Vam fer un role play en que la meitat de la classe van fer el paper de 

cambrers i l'altra va haver de demanar la carta de l'esmorzar. Els cambrers van haver de córrer molt! Els 
nens van gaudir molt d'aquesta activitat.  
 

Després, vam aprendre els noms de les diferents habitacions a la casa, i també les joguines. Continuarem 
amb el tema de la família, i farem arbres genealògics. 
 

Aquest mes amb L’Alastair hem continuat amb el tema de l'esport. Vam aprendre adjectius per descriure 
les emocions (excited, tired, happy and disappointed) i també llenguatge que ens serveix en competicions 
esportives (Your turn!, Ready, steady, go!, The winner is…).  

 
Vam fer en classe una mini-jornada d'esports per posar totes les paraules noves en el seu context. Vem 
repassar els nombres ordinals i també vem començar a parlar utilitzant el present continu amb l'estructura 

be + ing – What’s happening? She is running fast! 
 
 

3r i 4t PRIMÀRIA  
 
Una cop acabat el projecte sobre els viatges i les vacances, els estudiants a la classe de Phil es van posar 

a fer plans per als seus propis estius. Han pensat en el que faran i on els agradaria anar.  
 

Després, vam fer passaports i els vam usar per fer diàlegs per practicar frases que són útils per a viatges 

internacionals, per exemple en un aeroport. Alguns estudiants van fer el paper de l'empleat de l'aeroport de 
migracions, i els altres van fer de turistes. Ja que gairebé ha arribat l'estiu, aquesta cançó és apropiada. 
 

 
 
5r i 6r PRIMÀRIA: 

 
Radina: El tema d'aquest trimestre és “My City”. En les últimes setmanes els alumnes han inventa t la seva pròpia 
ciutat – l'han dibuixat i han decidit quines botigues i instal·lacions hi ha a cada zona de la ciutat. Han creat molts barris 

diversos – barris rics i pobres, zones industrials i instal·lacions esportives. A través del projecte els alumnes han après 
molt vocabulari molt pràctic, tant per parlar de les coses que es troben a la ciutat, com per preguntar adreces. Els 
alumnes van gaudir del tema. 

 
A la classe d'en Phil aquest mes hem intentar ajuntar tot el que hem fet durant el trimestre (que inclou aprendre sobre 
una ciutat a un altre país a través de preguntes, aprendre vocabulari sobre les coses que pots trobar en una ciutat 

típica, descriure fotos d'una ciutat…) Per practicar tot el nou vocabulari, preparem un role play per donar als estudiants 
una oportunitat de practicar com fer recomanacions sobre què visitar en una ciutat, i com preguntar i donar adreces. 

 

 
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.  
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