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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 identificat el personatge principal de la història: In the Garden . També hem descrit els 

personatges de la història , el context i identificat el començament , meitat i final de la història. Hem après el vocabulari que apareix a 

la història: grass, bee, flower, strawberry, leaves, ladybug, caterpillar, butterfly, snail. 

A més hem après vocabulari general de la primavera, per exemple, chick, chicken, duckling, bird, horses, duck, caterpillar, foal, cow, 
lamb, sheep, calf, seeds, egg, piglet, nest, bee box, smell, see, snow, feel.  

 
Fes click aqui per accedir als jocs que hem vist a clase i llegir el llibre que vàrem fer:  
http://www.digipuzzle.net/digipuzzle/spring/puzzles/memory.htm?language=english&linkback=../../../education/spring/index.htm 

http://www.digipuzzle.net/digipuzzle/spring/puzzles/hangman.htm?language=english&linkback=../../../education/spring/index.htm 

 

www.oxfordowl.co.uk 

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

E-book: IN THE GARDEN 

 

3r i 4t PRIMÀRIA: 

Amb la Beth, aquest mes hem introduït la temàtica del trimestre: Music. Hem fet la primera cançó de trimestre: I’m a Believer de la 

pel·lícula Shrek , i per mitjà d'això , hem repassat els verbs en passat , i après nou vocabulari . També hem après vocabulari referent 

als instruments musicals (bass, guitar, piano, trumpet, drums, harp, saxophone, violin, electric guitar, mandolin, tambourine, 

xylophone) i instruments musicals d'altres països en el món (The didgeroo, guiro, sitar, shekere, cajon, mountain dulcimer). Hem 

estudiat estructures com: It’s made of _____, It is + colour, shape, etc.,It is from ______.  Hem començat a treballar en el nostre 

projecte : “El nostre músic favorit”, que és una presentació de totes les característiques del nostre cantant / músic / compositor / 

banda favorits . 

Cliqueu aqui per veure els videos i activitats relacionats amb el tema: 

http://www.dariamusic.com/guiro.php 

https://www.youtube.com/watch?v=gUyu5prWjTE 

 

5r i 6r PRIMÀRIA:  
 
Amb el Phillip, aquest mes hem introduït la temàtica del trimestre: Inventions, Inventors and you! Hem estudiat la importància 

d'alguns invents a la vida diària, i introduït nou vocabulari relacionat amb el tema (Wheel, plow, printing press, refrigeration, 
telegraph, steam engine, automobile, light bulb, steam ship, fax machine, popsicle, flashlight, harvester, steam train, race car, by 
hand, goods=products, by foot). També hem estudiat i utilitzat el següent llenguatge funcional i estructures: past simple tense, 
sequencing expressions/words, superlatives and comparatives, “I think…….”. Hem comparat la vida abans i després d'aquests 
invents . Estem començant a reunir informació sobre els invents que ens envolten per després fer un projecte d'una presentació 
oral. 
 
Cliqueu aqui per veure els videos i activitats que hem fet a classe 
https://www.youtube.com/watch?v=2OO7e00IeVI 

 
 
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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