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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:  
 

 

PRIMÀRIA: 
 
1r i 2n PRIMÀRIA 
 

A les classes del Ross, aquest mes hem llegit el conte The Snowman. Hem après coses sobre els personatges, l'ordre dels 

acteixements de la història i escollit el nostre personatge preferit.  Hem cantat una cançó del Pancake manor (The sweater song), 

i fet un ninot de neu tot aprenent-ne les parts. També hem après a parlar sobre la nostra família el vocabulari pertinent. Hem fet 

un arbre geneològic. Hem començat a aprendre els  verbs d'acció que surten al conte. 

Feu clic sobre els següents enllaços per veure els videos i fer els jocs que fem servir a classe: 

http://www.youtube.com/watch?v=KxAwSwdtfxQ  
https://www.youtube.com/watch?v=Akz2fTrqT6s 

www.oxfordowl.co.uk 

Cliqueu: My class Login  
Heu d'escriure:  
My class name: studentvilaolimpica 
My class password: 1234 

 

 
 

 

3r i 4t PRIMÀRIA: 

Amb la Beth, aquest mes hem usat el present simple per parlar de la nostra rutina diària. També hem usat frequency adverbs i 

time expressions per parlar de quan fem aquestes activitats. Hem après coses de les rutines dels nostres companys. També ens 

hem inventat una rutina per Winnie the Witch. Hem repassat com dir l'hora i fet jocs d'expressió oral. Hem començat a llegir  

Christmas Adventure. Hem après coses dels personatges, l'ordre dels aconteixements a la història i triat la nostra part preferida. 

També hem començat a vure alguns verbs en Past simple.  

Feu clic sobre els següents enllaços per veure els videos que fem servir a classe: 

http://www.youtube.com/watch?v=jEW5IPyIhNI 

www.oxfordowl.co.uk 

Cliqueu: My class Login  
Heu d'escriure:  
My class name: studentvilaolimpica 
My class password: 1234 
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5r i 6r PRIMÀRIA: 

 
Amb el Phillip, aquest mes hem continuat après més coses sobre els animals australians (hàbitats i ecosistemes) i els hem 

comparat usat nous adjectius (amb la forma comparativa i la superlativa). Hem après els seus hàbitats i els hem descrit. També 
hem repassat el Present simple i parlat de les nostres rutines diàries, hem usat frequency adverbs i time expressions. També 
hem començat a revisar el passat simple d'alguns verbs més freqüents. Hem preguntat als nostres companys sobre les seves 
rutines i  comparar-les amb les nostres. 
 

 

Feu clic sobre els següents enllaços per veure els videos i fer les activitats que fem servir a classe:  

http://quizlet.com/_mqz4h 

http://cstl-cla.semo.edu/rzeller/myweb/home.htm 
 

http://www.teachertube.com/video/animal-habitats-119441 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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