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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 em après el vocabulari que quedava entorn als monstres i consolidat expressions que usem 

per descriure’ls: has got/is______. També hem consolidat vocabulari sobre els cinc sentits i fet jocs relacionats. Hem llegit la 
història de Monsters INC, i hem identificat els personatges, els hem descrit i triat el nostre preferit. Hem construït el nostre 
monstre i l'hem descrit per repassar el vocabulari estudiat. També hem dissenyat la nostra Identity card per convertir-nos en un 
personatge de Monsters University. Per acabar hem après vocabulari de Setmana Santa:  Easter bunny, Easter egg, sunshine, 
rain, tulip, chocolate.  
 

Cliqueu aquí per veure els vídeos i escoltar les cançons que hem fet a classe. 

http://www.disney.co.uk/movies/monsters-university/games/create-a-monster 
http://www.disney.co.uk/movies/monsters-university 
http://monstersuniversity.com/edu/students.html 

 

 

3r i 4t PRIMÀRIA: 

Amb la Beth, aquest mes hem consolidat la matèria que hem estudiat al llarg del trimestre 

relacionada amb el cinema i les estructures i vocabulari que utilitzem per descriure personatges, 

pel·lícules i sèries, entre d'altres. També hem acabat de veure Shrek i introduït més vocabulari 

relacionat. També hem creat el nostre propi guió! Hem desenvolupat els personatges de la 

història i escrit els diàlegs del nostre curtmetratge. Hem practicat la formació de preguntes, 

puntuació i vocabulari relacionat amb la realització d'un film. També hem repassat el contingut i 

estructura de les avaluacions oral i escrita.  

 

 
5r i 6r PRIMÀRIA:  
 
Amb el Phillip, hem acabat de llegir The Crystal Planet i estudiat el 

vocabulari present al text (brightest, sparkling, appearance, gravity, mineral 

storm, rocky terrain, hatch, landing, panther). També hem consolidat el 

contingut i estructures estudiats durat el trimestre relacionat amb la ciència 

ficció, la descripció de personatges i l'odre de les escenes. Hem creat la 

nostra pròpia història de ciència ficció amb personatges que hem inventat i 

descrit. Em practicat escrivint i après nou vocabulari relacionat amb la nostra 

història. També hem repassat el contingut i estructura de les avaluacions oral 

i escrita.   

 
Moltes gràcies als pares i mares que varen vindre a la jornada de portes obertes ja que fou una oportunitat per poder compartir 
activitats amb els vostres fills i de poder participar de la classe. Va ser un plaer tenir-vos a classe! 
 
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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