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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 continuat aprenent sobre la nostra família i hem fet un arbre genealògic. També hem 

estudiat les parts d’un ninot de neu; hem jugat al joc “Roll a Snowman” (per aprendre sobre les parts del cos, la roba, les 

estacions i el temps), i hem cantat la cançó: “I’m a little snowman”. Hem jugat al joc anomenat: “Put the button on the snowman” i 

hem practicat donar indicacions. Com a projecte de manualitats, hem fet un Spiral Snowman. Hem après vocabulari nadalenc: 

bauble, Santa, lights, reindeer, holly, sleigh, angel, Christmas card, Christmas tree i presents. 

Per veure vídeos del què s’ha fet a classe aquest mes, cliqui sobre els següents links: 

https://www.youtube.com/watch?v=zai7x5FU8xE 

https://www.youtube.com/watch?v=xXNk2QfqO_Y 

 

3r i 4t PRIMÀRIA: 

Amb la Beth, aquest mes hem continuat la lectura del llibre “Christmas Adventure”. Hem continuat aprenent sobre els 

personatges, l’ordre dels esdeveniments de la història i hem escollit la nostra part preferida. També hem introduït alguns verbs en 

el temps verbal Past Simple. També hem repassat alguns continguts i estructures ja estudiades durant el curs. Hem estudiat 

vocabulari relacionat amb les celebracions de Nadal: snowflake, sleigh, wreath, ornament, snowman, mittens, igloo, chimney, 

reindeer i scarf.  

Per veure vídeos del què s’ha fet a classe aquest mes, cliqui sobre els següents links:  

www.oxfordowl.co.uk (Christmas Adventure) 

http://quizlet.com/_mqz4h  

 
 
5r i 6r PRIMÀRIA: 

 
Amb el Phillip, aquest mes hem repassat els continguts i les estructures apreses durant el primer trimestre: comparatius i 

superlatius, vocabulari relacionat amb els animals i les seves descripcions, el temps verbal Present Simple (rutines diàries, 

formació de preguntes i adverbis de freqüència), vocabulari relacionat amb els hàbitats, el Past Simple (verbs regulars i 

irregulars, formes negatives i d’interrogació). També hem vist alguns conceptes sobre Austràlia: On està Austràlia? Com són els 

nens/les persones aborígenes? Com són diferents de nosaltres? Quins animals ja hem estudiat? Com són? Quin és el teu 

preferit? I hem llegit un conte tradicional aborígen: “The Butterfly Story”. 

 
 

 
 
 
 

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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