
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           REUNIONS INFORMATIVES 
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Benvolgudes famílies, 

Aquest document resumeix el contingut de les reunions d’inici de curs de l’activitat extraescolar que 
va fer International House a la vostra escola.  

  
TÈCNICS I TÈCNIQUES D’ANGLÈS 
 

Els tècnics d’anglès per aquest curs 2018-19 són els següents: 

 
 

 
 

 
 

 
METODOLOGIA 
 

La metodologia que utilitzarem a l’aula és eclèctica, ja que considerem que estem a l’era post 
metodològica. Busquem classes motivadores, dinàmiques, lúdiques i participatives, centrant-nos 
sobretot en la competència oral amb l’ajuda de mitjans audiovisuals. 
 

Per tal de reforçar i assentar els continguts treballats a l’extraescolar, és important l’ús del material 
de suport online que se subministra des d’International House.  
 

Dintre de la dinàmica de l’aula hem integrat els exàmens de Cambridge English Young Learners, fet 
que permet mesurar i mostrar el nivell dels nostres alumnes dintre d’un marc conegut en l’àmbit 
europeu, arribant a poder obtenir un certificat del nivell de competència oral i escrit. En funció de 
l’edat i el nivell, els alumnes de primària poden optar per presentar-se als exàmens de Starters, 
Movers i Flyers (Pre A1, A1 i A2 respectivamente). 
 

Al llarg del curs, enviarem informes dues vegades a l’any: al gener i al juny. Les avaluacions que anirem 
fent al llarg del curs, no condicionaran el dia a dia a l’aula, simplement seran una eina més per valorar 
l’assoliment dels objectius i  la seva evolució. 
 

Els responsables d’impartir les sessions a l’aula, són professionals experimentats i qualificats (Nivell 
natiu/C2 i amb titulació CELTA o TELF) tant pels grups d’infantil com per primària.  
 
 

Pins del Vallès 
P3-P4: Lucy I Berta 
P5: Liam 
1r: Malcolm I Ricky 
2n: Malcolm 
3r-4t: Malcolm 
5è-6è: Matt 

Gerbert d’Orlhac 
P3: David 
P4: David 
P5: Richard 
1r-2n: Ricky I Shane 
1r-2n: 
 
 

Pi d’en xandri 
P3: Richard 
P4: David 
P5: Richard 
1r-2n: Malcolm 
5è-6è:  Shane 
 

Pureza de Maria 
P4: David 
P5: David 
P5 (tarda): David 
1r: David i Matt 
3r: Shane 
4t: Matt 

La Mirada 
P3: Matt 
P4: Matt 
P5: Richard 
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EDUCACIÓ INFANTIL (P3 A P5) 
 

Les diferents temàtiques que es treballaran aquest curs a l’aula estan relacionades amb temes 
quotidians. Al llarg d’aquest curs treballarem: 

- Setembre: Colours, Shapes, Numbers and Names 
- Octubre: Family 
- Novembre: School, the Face and the Body 
- Desembre: Animals: Zoo, Pet and Wild 
- Gener: Winter and Winter Clothes 
- Febrer: Space and Aliens 
- Març: Nature and Geography 
- Abril: Spring and Transport 
- Maig: Food: Foreign and common 
- Juny: Summer and Sports 

 
Durant el curs reciclarem també vocabulari i estructures com: els números, colors, “this is...”, “I like...”, 
etc. 
 

Aquestes temàtiques mensuals ens serviran per aprendre vocabulari i estructures bàsiques. 
Mitjançant contes, dibuixos animats, cançons, jocs, treballs manuals i exercicis anirem assolint els 
objectius de cada mes. En totes les sessions apareixerà la mascota de la classe: un ninot de peluix que 
ens servirà com a recurs didàctic. 
 

Les sessions tenen sempre una estructura i rutines molt marcades des de l’inici fins al final. Aquestes 
rutines ens ajuden a establir una disciplina a classe i induir els alumnes a la dinàmica de la sessió. 
  

EDUCACIÓ PRIMÀRIA (1R A 6È) 

 
Al llarg d’aquest curs utilitzarem la sèrie FUN que ens ofereix Cambridge English: 
 - Fun for Starters (1r i 2n de primària) 
 - Fun for Movers (3r i 4t de primària) 
 - Fun for Flyers (5è i 6è de primària) 
 

Utilitzem aquesta col·lecció de llibres perquè complementa perfectament el que es treballa a l’escola 
i alhora prepara els alumnes per a poder fer els exàmens oficials. Treballa un vocabulari familiar i 
estructures bàsiques sense treballar explícitament la gramàtica anglesa. 
 

Utilitzem tant el Student´s Book com el Home Fun Booklet. El primer es quedarà sempre a l’escola i 
l’utilitzarem Durant el curs al llarg de les sessions. El segon, els vostres fills i filles se l’emportaran a 
casa i serà un reforç per assolir els continguts treballats a l’aula.  
 

Un altre recurs de què disposeu per a reforçar els continguts treballats a l’aula és la pàgina web que 
va vinculada a aquests llibres, on podreu treballar tant vocabulari com gramàtica. Per poder fer ús 
d’aquest recurs haureu de buscar el codi d’activació que els vostres fills/es tindran apuntat al seu 
Home Fun Booklet. Per inscriure-us i activar la vostra conta, haureu de: 
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1.- Accedir a la web: https://www.cambridgelms.org/primary 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- Clicar a la pestanya “Register” 
 3.- Omplir el formulari. 

4.- Rebreu un mail a l’adreça que heu posat al registre. Clicar a “Activate New Product” i 
introduir el codi d’activació apuntat al Home Fun Booklet (IMP: Introduir el codi en majúscules 
I sense espais). 

 

https://www.cambridgelms.org/primary
https://www.cambridgelms.org/primary

