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Extraescolars Update 

Benvolguts pares, benvolgudes mares i tutors: 

Us adjuntem un resum de les activitats realitzades durant aquest trimestre a  les  classes  d’anglès  extraescolar:   
 

1r i 2n PRIMÀRIA 
 
A les classes del Ross aquest octubre ens ho hem passat d'allò més bé aprenent sobre les estacions de l'any, el temps, la roba 
i hem llegit dos contes: What´s the weather like? i The Snowman.   
Feu clic als enllaços de sota per mirar els videos que hem vist aquest mes: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=UhYA20Ge82c  
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=z5vg2gHn8lE 
 
També podeu escoltar i llegir els contes a aquesta pàgina web: the Snowman, i What´s the weather like? 
1. Cliqueu: http://www.oxfordowl.co.uk/ 
2. Cliqueu: My class Login  
3. Heu d'escriure:  
My class name: student2014 
My class password: 1234 
Cliqueu a LOG IN 
4. Trobareu el vostre llibre a E-book collection: The Snowman,i What´s the weather like? 
Cliqueu sobre el llibre i després a read e-book. 

 

 

 
 

 

3r i 4t PRIMÀRIA: 

Amb la Beth ens ho hem passat d'allò més bé llegint Winnie the Witch, aprenent nou vocabulari, creant una nova versió de la casa 
de la Winnie i preparant-ne una petita presentació. També hem après a parlar del que fem diàriament i a descriure persones. Hem 
creat la nostra pròpia versió de la Winnie i en Wilbur i cantat la cançó de la Winnie. També em repassat There is/there are ______, 
les presposiciones de lloc, i hem après com identificar personatges I seqüenciar diferents parts de la història. Tambe a explicar la 
nostra rutina, hem après verbs de rutina (wash my face, do my homework, etc.) 
Feu clic als enllaços de sota per mirar els videos que hem vist aquest mes:  https://www.youtube.com/watch?v=AWkVFcwHeus 
http://fuentesenglishcorner.blogspot.com.es/2013/10/winnie-witch-winnies-house.html 
 
També podeu escoltar i llegir els contes a aquesta pàgina web: Winnie the Wicth 
1. Cliqueu: http://www.oxfordowl.co.uk/ 
2. Cliqueu: My class Login  
3. Heu d'escriure:  
My class name: student2014 
My class password: 1234 
Cliqueu a LOG IN 
 
4. Trobareu el vostre llibre a E-book collection, cliqueu sobre el llibre i després a read e-book. 
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5r i 6r PRIMÀRIA: 
 
Amb el Phillip, aquest octubre ens ho hem passat d'allò més bé aprenent coses sobre Austràlia, animals d'Austràlia, hem fet un 
mural, descrit el nostre animal australià preferit i l'hem comparat amb altres animals. També hem après a prendre notes, buscar 
informació, i resumir. Hem vist structuras com: It´s___, They´re, It´s got___, It hasn´t got any/a/an______, I structuras de 
question formation: Has it got_____? Do they __________? 
 
Feu clic als enllaços de sota per mirar els videos que hem vist aquest mes: 
 
 

També podeu escoltar i llegir els contes a aquesta pàgina web: Winnie the Wicth 
1. Cliqueu: http://www.oxfordowl.co.uk/ 
2. Cliqueu: My class Login  
3. Heu d'escriure:  
My class name: student2014 
My class password: 1234 
Cliqueu a LOG IN 
 
4. Trobareu el vostre llibre a E-book collection: Winnie the Witch 
Cliqueu sobre el llibre i després a read e-book. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Si voleu aclarir qualsevol dubte o ampliar aquesta informació podeu contactar amb la Darienne Walker, directora del departament 
d’anglès  extraescolar  d’International  House  Barcelona.   

 
Salutacions cordials.  L’Equip  de  Professors  d’Anglès  Extraescolar  
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