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Barcelona, 15 desembre de 2014 

Benvolguts pares, 

Avui dia l’anglès constitueix no sols una eina comunicativa essencial en el món laboral, sinó 

que ja ho és també en el món acadèmic i social.  

Conscients d’aquesta realitat, l’equip de mestres d’anglès de l’escola portem una anys renovant 

i complimentant les exigències del currículum escolar amb d’altres activitats que ampliïn 

l’exposició i aprenentatge de l’anglès per part dels vostres fills: auxiliars de conversa, teatre 

d’anglès a l’escola, unitats didàctiques d’altres matèries en anglès, participació en concursos 

interescolars... 

De forma particular, és al cicle superior de primària on hem anat fent més canvis. Alguns d’ells 

són: 
 

- Hi ha un blog de la matèria d’anglès que pretén oferir una eina complementària d’estudi de 

l’anglès per part dels nostres alumnes. En ell, no sols anem penjant recursos per escoltar i 

practicar l’idioma de forma lúdica, sinó que es poden trobar recursos de reforç i ampliació 

dels continguts treballats a l’aula. 

A ell podeu accedir a través de la pàgina web de l’escola (www.safahorta.net  Tic 5/6  

blog d’anglès) o directament a la pàgina: www.what5.wordpress.com 

Concretament a sisè a partir de la segona avaluació, hi haurà activitats on es demanarà als 

alumnes connectar-se a aquest blog i a Internet per fer algunes activitats. Aquestes però, 

seran sempre avisades i primerament treballades a l’aula 15 dies abans del seu lliurament a 

fi que aquells alumnes que no tinguin Internet a casa puguin organitzar-se anant a la 

biblioteca i/o a casa d’algun amic o familiar. 
 

- A partir de cinquè de primària i fins a segon de batxillerat, els alumnes de l’escola participen 

en un concurs interescolar d’anglès anomenat The Fonix. Enguany la primera fase del 

concurs, la fase local, la qual sempre es fa a l’escola tindrà lloc a finals de gener. 

La resta de fases són en horari extraescolar i tan sols si l’alumne és seleccionat. 

Als alumnes els informarem més endavant però si voleu saber més d’aquest concurs, 

trobareu més informació al nostre blog. 
 

- Des de l’any passat, s’inicia una biblioteca d’aula en anglès a partir de cinquè de 

primària. Els alumnes tenen l’opció de recolzar el seu aprenentatge amb llibres de lectura 

en anglès graduats els quals en la seva majoria van acompanyats d’un CD i/o DVD. 

Quelcom que ofereix l’oportunitat no sols de practicar la comprensió lectora, sinó també la 

comprensió auditiva i la pronúncia. Fer ús d’aquest servei implica l’acceptació per part dels 

pares i de l’alumne de les normes d’ús de la mateixa. Aquestes normes són:  
 

Normes de la biblioteca d’aula d’anglès. 

 Els llibres de la biblioteca sempre seran canviats a l’aula. La mestra apuntarà qui es porta 

el llibre en préstec i entre quines dates. A partir del moment que l’alumne agafa un llibre en 

préstec, és responsable del mateix fins que el torni a lliurar a la mestra. 

 El servei de préstec té un termini aproximat de 15 dies. Si per algun motiu l’alumne 

necessita més temps, pot renovar el termini tot dient-li a la mestra. 

http://www.safahorta.net/
http://www.what5.wordpress.com/
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 Utilitzar el servei de la biblioteca implica la necessària obligació de tenir cura de tot el 

material (llibre, CDs i/o DVDs si n’hi hagués). Si al tornar el material es troba quelcom 

en desperfecte i/o manquen coses, l’alumne haurà de comprar una còpia del mateix 

exemplar i lliurar-ho abans d’acabar el curs.  

Si això passés, l’alumne no podrà fer ús del servei de biblioteca fins portar en nou llibre. 

 A fi poder començar a fer ús del servei, l’alumne ha d’estar autoritzat pels seus 

pares amb el retallable d’aquest full. 
 

 

 

D’altra banda, què podeu fer els pares per ajudar a l’aprenentatge de l’anglès del vostres 

fills i filles? 

- Ajudar a crear un hàbit d’estudi diari. L’anglès –com tots els idiomes- no pot ser estudiat el  

darrer  dia  abans  d’un  examen.  Per  ser realment  après  cal  que  sigui “practicat” i/o 

estudiat cada dia! Per això caldrà que els vostres fills i filles, a part de fer els exercicis que 

puguin tenir, estudiïn diàriament  els continguts treballats a l’aula.  

- Promoure formes complementàries d’exposició a l’anglès:  

o Veure pel·lícules en versió original anglesa amb els subtítols en anglès. 

o Llegir llibres de lectura graduats en anglès. A poder ser, audiollibres: llibres que 

s’acompanyin d’un Cd  on és la lectura del propi text. 

o Escoltar cançons que agradin als alumnes amb la seva transcripció. 

o Visitar pàgines d’Internet que promoguin la pràctica activa dels aprenentatges. 

- El Nadal pot ser un bon moment per demanar als Reis d’Orient o el Pare Noel un bon 

diccionari de consulta d’anglès que ja li serveixi per a secundària i/o llibres de lectura en 

anglès per a casa. 

 

En cas de tenir alguna qüestió a comentar, no dubteu a dirigir-vos a nosaltres. 

 

L’equip de mestres d’anglès de primària  

 

 

 

 

 

 

...................................... Lliurar abans del 22 de desembre a la mestra d’anglès..................... 

 

. 

-  

Jo ………………………………………………………………………………………..………………… pare / mare 

/tutor de ……………………………………………………………..… he rebut i estic informat/da de les novetats 

introduïdes en la matèria d’anglès i: 

 Accepto totes les normes de la biblioteca i autoritzo a fer-ne ús al meu fill o filla. 

 No accepto totes les normes de la biblioteca i autoritzo a fer-ne ús al meu fill o filla. 

Signatura: 


