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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 acabat de llegir el llibre The Grouchy Ladybug. També hem associat el que fa la Grouchy 

Ladybug a les diferents hores i ho hem comparat amb el que nosaltres fem a les mateixes hores. Hem acabat de consolidar les 

nostres rutines diàries, i en què dies de la setmana. També hem investigat més la vida d'una marieta. Per a l'estiu, els recomanem 

veure els vídeos que hem vist i repassar el vocabulari que hem estudiat, el qual està relacionat amb els llibres de lectura: Hairy 

Scary Monster, The Snowman, What’s the weather like?, i In the Garden. 

Fes clic aquí per accedir als jocs que hem jugat a classe i per llegir els llibres:  

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/make-your-own/make-dangerous-animal 

http://www.teachingtime.co.uk/draggames/sthec1.html 

www.oxfordowl.co.uk 

 

 

3r i 4t PRIMÀRIA: 

Amb la Beth, hem continuat treballant el tema de la música, hem fet els nostres propis instruments musicals, i hem fet una 

presentació sobre com utilitzar-los i com els hem construït. També hem treballat accions que es duen a terme a l'estiu i hem practicat 

el present continu per descriure accions que ocorren en aquest moment. Per a l'estiu, els recomanem veure els vídeos que hem vist i 

repassar el vocabulari que hem estudiat, el qual està relacionat amb els temes i els llibres de lectura: Winnie the Witch, Christmas 

Adventure. 

Fes clic aquí per accedir als jocs que hem jugat a classe i per llegir el llibre:  
 

www.oxfordowl.co.uk 

https://www.youtube.com/watch?v=7uxF9CsxW88  

https://www.youtube.com/watch?v=CKh0dLIuIu8 

 

 

5r i 6r PRIMÀRIA:  
 
Amb el Piers, hem creat el nostre propi invent, hem escrit les instruccions, descrit les parts i els materials. També hem fet una fira 

dels invents en la qual hem presentat i compartit les nostres idees amb tota la classe. Per a l'estiu, els recomanem veure els vídeos 
que hem vist i repassar el vocabulari que hem estudiat, el qual està relacionat amb els temes i els llibres de lectura: Planet EXIS, 
The Crystal Planet, i Animal Magic. 

 
 
Cliqueu aquí per veure els vídeos i les activitats que hem fet a classe:  
 
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-games/adjectives 
www.oxfordowl.co.uk 
https://sites.google.com/site/easygrammar4kids/simple-past/simple-past 
http://www.bbc.co.uk/schools/starship/english/games/blast_the_rocket/big_no_sound/full2.shtml 
 

 
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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