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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 introduït la temàtica del trimestre (els monstres) i hem fet la lectura del conte: “Hairy Scary Monster”. A 
continuació hem revisat els colors i les parts del cos jugant al joc “Simon says touch your...” i hem dibuixat aquestes parts  per tal de construir un 
monstre. Hem jugat al joc de taula de dibuixar les parts del cos en un monstre, i hem revisat vocabulari com: “mouth, foot, ear eye, arm, tongue, 
leg, tail, toes, fingir, spike, horn, fingers”. 
Hem comparat els diferents cossos dels monstres de les targes de presentació tot jugant un joc de memòria.  
 

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

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/make-your-own/make-your-monster 

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 hem après termes de vocabulari general associats amb les pel·lícules i el cinema.  Fins ara hem estat aprenent sobre els 
diferents gèneres cinematogràfics (action, romantic film, science fiction, comedy, horror, animated film, police, musical) i algun vocabulari associat 
(character, actress, director, soundtrack, script, popcorn, a screen, camera, camera person, the cast, an actor, a clapper board, an award) i les 
descripcions dels personatges (strong, weak, tall, short, slow, fast, heavy, light, pretty, ugly, big, little, blond, straight hair, long hair, short hair, i 
curly hair). També hem estudiat alguns adjectius oposats a aquests, vocabulari associat i descripcions de personatges. Hem estat mirant pòsters 
de pel·lícules i hem descrit les imatges i els personatges que hi apareixien. També hem parlat de les nostres pel·lícules i personatges preferits.   
Hem fet una enquesta, i hem après a fer un gràfic de barres i una presentació per expressar els gustos dels nostres companys. 

Mireu el següent link per veure el vídeo que vàrem fer a classe: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=sEDy0wGaXJY 
https://www.youtube.com/watch?v=TW4OQxUVjiE 

 

 
5r i 6r PRIMÀRIA:  

 
Amb el Phillip, hem après els diferents adjectius per descriure les persones. Els alumnes han descrit el seu millor amic/ga i els seus familiars. 

També hem jugat a jocs d’endevinar quina persona de la classe estaven descrivint, que els hi va encantar! Vàrem mirar fotos de persones 

famoses que hauran de descriure i presentar en la propera classe de “Author’s Chair”. També vàrem jugar a “Guess who” i hem mirat vocabulari 

per descriure persones com: strong, weak, tall, short, slow, fast, heavy, light, pretty, ugly, big, little, blond, straight hair, long hair, short hair, i curly 

hair. També hem estudiat alguns adjectius i els seus contraris (late and early, weak and strong, young and old, quiet and noisy, entre d’altres). 

També hem introduït el conte: Planet EXIS. 

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

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-games/adjectives 
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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