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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:  
 

1r i 2n PRIMÀRIA: 
 
A les classes del Ross, aquest mes hem après més sobre els monstres i com 

comparar-los entre sí, fent servir vocabulari relacionat amb la mida, els números i els 

colors (per exemple: it has got three big eyes). També hem après vocabulari 

relacionat amb les formes i els colors (circle, triangle, rectangle, diamond, i square). 

També hem après a expressar sentiments fent servir vocabulari com: angry, sad, 

surprised, scared, happy. També hem jugat a jocs relacionats amb els 5 sentits 

(smell, taste, touch, hear and see) i els hem relacionat amb les parts del cos.  

Per a veure els vídeos que hem vist a classe, cliqueu sobre els següents links:  

https://www.youtube.com/watch?v=dsR0h50BiFQ  
https://www.youtube.com/watch?v=71hqRT9U0wg  
http://supersimplelearning.com/songs/original-series/one/if-youre-happy/  

3r i 4t PRIMÀRIA: 

Amb la Beth, hem après vocabulari per a descriure a persones (blond, brown hair, red hair, black hair, grey hair, bald, curly hair, 
wavy hair, straight hair, short hair, long hair, a moustache, a beard, pigtails, braids, a ponytail). També hem fet l’activitat de 

descriure al nostre personatge preferit d’una pel·lícula o sèrie de televisió. Els hem descrit, hem parlat sobre la seva rutina diària, 
sobre per què ens agraden, i ho hem presentat davant de la classe. També hem vist algunes escenes de la pel·lícula “Shrek” i 
hem parlat sobre la seva rutina, l’hem descrit i hem fet unes activitats escrites relacionades. També hem començat a aprendre i 
hem revisat el temps verbal Past Simple dels verbs regulars i irregulars, fent servir la història de la pel·lícula, i utilitzant la forma 

negativa i interrogativa 
 

Mireu el següent link per veure el vídeo que vàrem fer a classe: 

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

 
5r i 6r PRIMÀRIA:  

 
Amb el Phillip, hem après més sobre la història “Planet EXIS”, hem pensat en un final alternatiu i hem creat un còmic. També hem reforçat 
els coneixements del temps verbal Past Simple (amb verbs regulars i irregulars, en la forma negativa i d’interrogació). Hem llegit un altre 
conte “The Crystal Planet”, i hem après vocabulari nou del llibre (the brightest, sparkling, appearance, gravity, mineral storm, rocky terrain, 
hatch, landing, panther). També hem descrit els personatges de la història, i ens hem inventat els nostres alienígenes propis.  
(Oxford owl)  
Mireu el següent link per veure el vídeo i llegir el llibre que vàrem fer a classe: 

www.oxfordowl.co.uk  

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

 

 
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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