
Començament de curs
Benvolguts pares,

Benvinguts a Quick Minds!

Quick Minds és un curs d’anglès de sis nivells per als sis anys de Primària. Dóna 
continuïtat a l’anglès que els nens han après al llarg de l’Educació Infantil i ha estat 
desenvolupat d’acord amb el currículum de l’ensenyament de la llengua anglesa a 
les escoles d’Educació Primària a Espanya.

Enguany el vostre fill aprendrà anglès amb Quick Minds 2. Quick Minds 2 comença 
amb els quatre Super Friends (‘Super Amics’) de Quick Minds 1. Els Super Friends 
són el Whisper, que pot parlar amb els animals; el Thunder, que és molt fort; la 
Misty, que es pot fer invisible, i la Flash, que corre molt de pressa.

Alhora que gaudeixen amb les històries animades, els nens es familiaritzen 
amb diversos temes i aprenen gramàtica i vocabulari útils, i moltes cançons 
divertides.

Us convidem a participar de l’experiència del vostre fill en l’aprenentatge de 
l’anglès a casa. Ho podeu fer amb les activitats interactives online de Quick Minds, 
que trobareu a www.quickmindsapps.es. Aquestes activitats són un seguit de jocs 
interactius de vocabulari i gramàtica molt divertits, als quals s’hi pot jugar en 
família. Les cançons i les històries també estan disponibles online. Així podreu 
cantar les cançons i mirar i escoltar les històries quan vulgueu.

Esperem que amb Quick Minds gaudiu tant de l’anglès com ho farà el vostre fill!



Benvolguts pares,

En aquesta Unitat de benvinguda al curs (Welcome Unit), The school bag, el vostre 
fill aprendrà l’abecedari en anglès, a lletrejar paraules en anglès i els nombres 
de l’11 al 20. També aprendrà a preguntar pel material escolar que tenen ell i els 
companys, i a respondre-hi. Pot practicar el que ha après jugant a casa amb els 
jocs interactius de vocabulari i gramàtica online.

Demaneu al vostre fill que canti la cançó de l’abecedari. També podeu escoltar la 
cançó i la versió karaoke online.

A la història d’aquesta unitat, els Super Friends salven un tren. Demaneu al vostre 
fill que us expliqui quin és el problema i com el resolen els Super Friends. No us 
oblideu de mirar junts la història animada.

Esperem que us ho passeu molt bé!

Unitat Welcome The school bag



Unitat 1  Back to school

Benvolguts pares,

A la Unitat 1, Back to school, el vostre fill aprendrà el vocabulari del mobiliari 
de l’aula i a preguntar on són les coses a classe i a respondre-hi. També jugarà a 
un joc d’acció per practicar com dir on és alguna cosa. No us oblideu de jugar als 
jocs interactius de vocabulari i gramàtica online!

El vostre fill cantarà i aprendrà la cançó sobre l’aula divertida. Demaneu-li que us 
la canti, o canteu-la i balleu junts!

Pregunteu al vostre fill què passa a la història dels Super Friends d’aquesta unitat. 
Com enxampen els lladres? Mireu junts la història animada online.

A més a més, el vostre fill aprendrà sobre el Tangram i les formes, i després farà el 
seu propi Tangram. Demaneu-li que us l’ensenyi i que us faci algunes figures.

Esperem que gaudiu d’aquesta unitat!



Benvolguts pares,

A la Unitat 2, The zoo, el vostre fill aprendrà el vocabulari d’alguns animals i 
a preguntar i a parlar d’allò que els agrada fer a ell i als seus amics i el que no. 
Parlarà amb els companys dels animals que els agraden i els que no, i practicarà 
la comunicació oral tot dibuixant un animal i parlant-ne amb un company. Hi ha 
jocs interactius de vocabulari i gramàtica online als quals podeu jugar perquè el 
vostre fill practiqui aquest tipus de comunicació.

Animeu el vostre fill a cantar la cançó sobre els menjars que els agraden als 
animals. Canteu-la junts amb la versió karaoke i passeu-vos-ho genial!

En aquesta unitat, els Super Friends ajuden el guarda del zoo a trobar alguns 
animals que s’han escapat dels seus recintes. Mireu junts la història animada 
online per saber com els Super Friends recuperen els animals. Parleu amb el vostre 
fill de quin és el seu animal preferit.

Finalment, a la lliçó de Creativitat, el vostre fill escoltarà una visualització guiada 
sobre un animal sorgit de la combinació de diversos animals. Després imaginaran 
i dibuixaran un animal fantàstic amb trets de diferents animals. Demaneu-li que 
us ensenyi el dibuix i us digui quins animals formen aquesta nova criatura.

Esperem que us ho passeu molt bé amb aquesta unitat!

Unitat 2  The zoo



Unitat 3  My bedroom

Benvolguts pares,

A la Unitat 3, My bedroom, el vostre fill aprendrà el vocabulari dels mobles de 
casa. També aprendrà a dir si un objecte és a prop o lluny, i a parlar de les seves 
pertinences. No us oblideu de jugar junts als jocs interactius de vocabulari i 
gramàtica online.

Demaneu al vostre fill que us parli del Timothy McKane i d’on diu la cançó que 
està. Ajuda el Timothy a la seva mare? Animeu el vostre fill a cantar la cançó, 
Timothy McKane.

Pregunteu al vostre fill com està l’habitació de la Flash al començament de la 
història. Com prova d’ordenar-la? Per què no pot anar la Flash al parc amb els 
seus amics? No us oblideu de mirar junts la història animada online!

Finalment, el vostre fill aprendrà sobre el reciclatge. Parleu amb ell de la 
importància del reciclatge i com ajuda a tenir cura del medi ambient.

Esperem que us ho passeu molt bé!



Benvolguts pares,

A la Unitat 4, Come to my party!, el vostre fill aprendrà el vocabulari de les parts 
de la cara i a descriure una persona. També jugarà amb els companys a un divertit 
joc d’endevinar per practicar el nou vocabulari. Jugueu junts als jocs interactius 
de vocabulari i gramàtica online perquè practiqui un altre cop el vocabulari.

Animeu el vostre fill a cantar la cançó del nen i els seus avis. Pregunteu-li què li 
agrada fer quan està amb els avis o els tiets. Canteu-la junts!

Mireu junts la història animada, Thunder’s party. Parleu de la importància de 
saber perdre.

Finalment, a la lliçó de Creativitat, el vostre fill escoltarà una visualització guiada 
sobre una festa d’aniversari. Després imaginarà la seva pròpia festa i la dibuixarà. 
Demaneu-li que us ensenyi el dibuix i us expliqui tot el que passa a la festa. Quins 
amics hi han anat? Com són?

Esperem que us ho passeu molt bé!

Unitat 4  Come to my party!



Benvolguts pares,

A la Unitat 5, Off we go!, el vostre fill aprendrà el vocabulari dels mitjans de 
transport. També aprendrà a parlar d’allò que està fent en aquell moment i 
preguntarà als amics què estan fent ells. Es dibuixarà en un mitjà de transport i 
parlarà del dibuix amb els companys. No us oblideu d’utilitzar els jocs interactius 
de vocabulari i gramàtica online per repassar el llenguatge d’aquesta unitat.

Escolteu online la cançó sobre els viatges. Canteu-la junts amb la versió karaoke i 
balleu!

Pregunteu al vostre fill què passa a la història dels Super Friends d’aquesta unitat. 
Quins problemes tenen camí de la platja? Ara mireu junts la història animada 
online.

Finalment, el vostre fill aprendrà sobre mides. Mesurarà diversos objectes de l’aula 
amb un regle. Per ampliar aquesta pràctica, podeu mesurar junts alguns objectes i 
mobles de casa.

Esperem que gaudiu d’aquesta unitat!

Unitat 5  Off we go!



Benvolguts pares,

A la Unitat 6, Sports club, el vostre fill aprendrà el vocabulari d’alguns esports 
i alguns adjectius per descriure activitats. Parlarà amb els companys dels seus 
esports preferits. No us oblideu de jugar junts als jocs interactius de vocabulari 
i gramàtica online.

Animeu el vostre fill a cantar la cançó dels esports, o canteu-la junts amb la versió 
karaoke!

Demaneu al vostre fill que us digui el que passa a la història, The football club. 
Després mireu junts la història animada online i parleu de la importància de fer 
costat a algú.

Finalment, a la lliçó de Creativitat, el vostre fill escoltarà una visualització guiada 
sobre un trofeu infantil. Després imaginarà que ha guanyat un trofeu en una 
competició esportiva i el dibuixarà. Demaneu-li que us ensenyi el dibuix del 
trofeu i us digui en quin esport l’ha guanyat.

Esperem que us divertiu!

Unitat 6  Sports club



Benvolguts pares,

A la Unitat 7, In the countryside, el vostre fill aprendrà el vocabulari dels animals 
de granja i alguns substantius amb plural irregular. També jugarà amb els 
companys a fer els sorolls dels animals de granja. Utilitzeu els jocs interactius de 
vocabulari i gramàtica online per repassar aquest vocabulari.

Pregunteu-li quin és su animal de granja preferit. Animeu el vostre fill a cantar la 
cançó, Animal boogie, i poseu també la versió karaoke!

Mireu junts la història animada, We’re lost! Parleu de la importància de demanar 
ajuda quan es necessita. Pregunteu al vostre fill com creu que arriben a casa els 
Super Friends sabent que el conill també s’ha perdut.

Finalment, el vostre fill aprendrà sobre grups d’animals i en farà una exposició 
amb els companys. Pregunteu-li quin és el seu grup d’animals preferit.

Esperem que gaudiu d’aquesta unitat!

Unitat 7  In the countryside



Benvolguts pares,

A la Unitat 8, Amusement park, el vostre fill aprendrà el vocabulari dels parcs 
d’atraccions i a parlar d’allò que li agradaria fer. Representarà les coses que li 
agradaria fer en un parc d’atraccions amb els seus amics. També repassarà el 
vocabulari i la gramàtica que ha après al llarg del curs. Jugueu a casa als jocs 
interactius de vocabulari i gramàtica online per ampliar el repàs.

Animeu el vostre fill a cantar la cançó sobre les coses que es poden fer en un parc 
d’atraccions. Pregunteu-li què li agrada més d’un parc d’atraccions: les atraccions, 
el menjar o els jocs. No us oblideu de cantar-la també amb la versió karaoke.

Pregunteu al vostre fill què passa a la història dels Super Friends d’aquesta unitat. 
Com aconsegueixen els Super Friends que l’home no vengui pomes dolentes? 
Mireu junts la història animada.

Finalment, a la lliçó de Creativitat, el vostre fill escoltarà una visualització 
guiada sobre una fira. Després imaginarà i dibuixarà com seria la seva fira ideal. 
Demaneu al vostre fill que us ensenyi el dibuix i us expliqui quines atraccions i 
activitats hi ha inclòs.

Esperem que us ho passeu molt bé!

Unitat 8  Amusement park



Benvolguts pares,

Esperem que enguany hagueu gaudit de l’anglès amb Quick Minds 2 a casa, 
juntament amb el vostre fill. Esperem que us hagueu divertit jugant als jocs 
interactius online, parlant de les històries i escoltant i cantant les cançons.

Recordeu que sempre podeu tornar a jugar als jocs interactius online que més us 
hagin agradat, mirar novament les històries animades i cantar una altra vegada les 
vostres cançons preferides.

Finalment, als Super Friends: la Misty, el Whisper, el Thunder i la Flash, els 
agradaria dir-vos adéu i desitjar-vos unes bones i molt felices vacances d’estiu!

Final de curs


