
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 1. Quick Minds 1 comença 
a l’escola, on els nens coneixen els quatre Super Friends (‘Super Amics’) amb 
superpoders. 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, així com 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), Friends, el vostre fill 
aprendrà algunes frases clau per saludar i coneixerà tots els companys de classe. 
També aprendrà els nombres de l’u al deu i els colors. Pot practicar el que ha 
après amb els jocs interactius de vocabulari i gramàtica online.

Demaneu al vostre fill que canti la cançó dels colors i els nombres. També podeu 
escoltar la cançó i la versió karaoke online. En aquesta unitat, el vostre fill 
coneixerà els quatre Super Friends; demaneu-li que us en parli. Com es diuen? 
Quines coses poden fer? No us oblideu de mirar junts la història animada. 

A més a més, us animem a jugar amb el vostre fill als jocs interactius de 
vocabulari i gramàtica online d’aquesta unitat.

Esperem que us ho passeu molt bé!

Unitat Welcome Friends



Benvolguts pares,

A la Unitat 1, At school, el vostre fill aprendrà vocabulari del material escolar i 
repassarà els colors. Haurà d’identificar una sèrie d’objectes de l’aula i aprendrà 
frases bàsiques que es fan servir a classe, com sit down i open your books, please. 
No us oblideu d’utilitzar els jocs interactius de vocabulari i gramàtica online! 

El vostre fill aprendrà la cançó sobre el material escolar; demaneu-li que us la 
canti. Feu-li preguntes sobre el vocabulari de la unitat: What’s this? Is it a ruler? 
Is it a pen?

Pregunteu al vostre fill què s’oblida la Flash a casa. Mireu junts la història 
animada online i parleu amb el vostre fill de quin superpoder li agradaria tenir.

Finalment, el vostre fill aprendrà sobre els colors primaris i secundaris. 
Demaneu-li que us ensenyi el seu dibuix. Parleu dels vostres colors preferits.

Esperem que gaudiu d’aquesta unitat!

Unitat 1  At school



Benvolguts pares,

A la Unitat 2, Let’s play!, el vostre fill aprendrà el vocabulari d’algunes joguines, de 
salutacions i comiats i algunes paraules descriptives. Parlarà de quina és la seva 
joguina preferida i preguntarà als seus amics quina és la que més els agrada a ells. 
Hi ha jocs interactius de vocabulari i gramàtica online als quals podeu jugar 
junts per tal d’ajudar el vostre fill a aprendre les paraules.

Animeu el vostre fill a cantar la cançó de les joguines. Canteu-la junts amb la 
versió karaoke i passeu-vos-ho genial!

En aquesta unitat, els Super Friends acompanyen la Misty a una cursa de karts. 
Mireu junts la història animada i parleu de la importància de jugar net.

Finalment, a la lliçó de Creativitat, el vostre fill escoltarà una visualització guiada 
i s’imaginarà una joguina fantàstica. Demaneu-li que us l’ensenyi i us digui de 
quin color és.

Esperem que us divertiu!

Unitat 2  Let’s play!



Unitat 3  Pet show

A la Unitat 3, Pet show, el vostre fill aprendrà el vocabulari d’alguns animals i a 
formar el plural dels substantius. També aprendrà a usar preposicions senzilles 
com in i under. No us oblideu de jugar junts als jocs interactius de vocabulari i 
gramàtica online!

Pregunteu al vostre fill quin és el seu animal preferit. Parleu dels animals preferits 
de la vostra família. Animeu el vostre fill a cantar la cançó dels animals.

A la història animada d’aquesta unitat, el Whisper porta una aranya a la fira de 
mascotes. Pregunteu al vostre fill si als altres Super Friends els agrada l’aranya. No 
us oblideu de mirar junts la història animada online!

Finalment, el vostre fill aprendrà sobre el camuflatge i acolorirà un dibuix per 
amagar-hi una sargantana. Demaneu-li que us ensenyi el dibuix i us digui quins 
altres animals es camuflen.

Esperem que us ho passeu molt bé!



Benvolguts pares,

A la Unitat 4, Lunchtime, el vostre fill aprendrà el vocabulari d’alguns aliments 
i a parlar de les coses que posseeix. A classe jugarà a un joc amb adhesius en el 
qual escollirà el seu propi menjar. Utilitzeu els jocs interactius de vocabulari i 
gramàtica online perquè els vostre fill aprengui les paraules.

Animeu el vostre fill a cantar la cançó, Tommy’s in the kitchen. Pregunteu-li quin 
és el seu menjar preferit i quins aliments no li agraden. Canteu la cançó junts!

Mireu junts la història animada, The Pizza, online. Parleu de per què és important 
esperar el nostre torn.

Finalment, a la lliçó de Creativitat, el vostre fill escoltarà una visualització 
guiada i s’imaginarà que és un monstre que li agrada menjar sandvitxos plens 
de joguines. Després en farà un dibuix. Demaneu al vostre fill que us ensenyi el 
dibuix i us parli de les joguines que hi havia al sandvitx.

Esperem que us ho passeu molt bé!

Unitat 4  Lunchtime



Benvolguts pares,

A la Unitat 5, Family, el vostre fill aprendrà el vocabulari de la família i del clima. 
Preguntarà als companys per les seves famílies i ell els en parlarà de la seva. No 
us oblideu d’utilitzar els jocs interactius de vocabulari i gramàtica online per 
repassar aquesta unitat.

Escolteu la cançó, Mum’s the queen, online. Canteu-la i balleu junts!

Pregunteu al vostre fill com és el Thunder. Què fa? Quines coses trenca? Ara 
mireu junts la història animada online.

Finalment, el vostre fill aprendrà sobre el clima i els noms d’alguns països. 
Pregunteu-li quin és el temps que més li agrada. Què li agrada fer els dies que fa 
el seu temps preferit? 

Esperem que gaudiu d’aquesta unitat!

Unitat 5  Family



Benvolguts pares,

A la Unitat 6, Get dressed!, el vostre fill aprendrà el vocabulari de la roba i 
repassarà els colors. Parlarà de les peces de vestir que li agraden i d’allò que porta 
posat. Pregunteu-li quines són les seves peces de vestir preferides. De quin color 
són? No us oblideu de jugar junts als jocs interactius de vocabulari i gramàtica 
online.

Animeu el vostre fill a cantar la cançó, Cool Cats, o canteu-la amb la versió 
karaoke!

Demaneu-li que us digui què passa a la història animada, The Cap. Després 
mireu-la junts online i parleu de la importància de demanar perdó.

Finalment, a la lliçó de Creativitat, el vostre fill escoltarà una visualització guiada 
i s’imaginarà que porta roba nova. Després en farà un dibuix. Demaneu-li que us 
l’ensenyi i us digui quina roba porta.

Esperem que us divertiu!

Unitat 6  Get dressed!



Benvolguts pares,

A la Unitat 7, The robot, el vostre fill aprendrà el vocabulari de les parts del 
cos i alguns verbs de moviment. Demaneu-li que us digui les parts del cos que 
ha après. Utilitzeu els jocs interactius de vocabulari i gramàtica online si vol 
repassar-les.

Pregunteu al vostre fill quines coses pot fer. Es pot tocar els dits dels peus? Pot 
caminar a peu coix? Animeu-lo a cantar la cançó d’aquesta unitat, i feu servir 
també la versió karaoke!

Mireu junts la història animada, The Problem. Pregunteu-li quines coses no pot 
fer el robot.

Finalment, el vostre fill aprendrà sobre l’esquelet. Aprendrà que l’esquelet humà és 
diferent del dels animals i comptarà els ossos que té als braços i als dits. Demaneu 
al vostre fill que us ensenyi el seu dibuix de l’esquelet. 

Esperem que gaudiu d’aquesta unitat!

Unitat 7  The robot



Benvolguts pares,

A la Unitat 8, At the beach, el vostre fill aprendrà el vocabulari d’algunes activitats 
de vacances i a fer suggeriments. Utilitzeu els jocs interactius de vocabulari i 
gramàtica online per repassar les lliçons d’aquesta unitat.

Animeu el vostre fill a cantar la cançó, Happy holiday. Pregunteu-li on li agrada 
anar de vacances. Què li agrada fer allà? No us oblideu que també podeu cantar la 
cançó amb la versió karaoke!

Pregunteu al vostre fill què passa a la història dels Super Friends d’aquesta unitat. 
Per què la Flash no pot arribar al capdamunt del turó? Qui mou la roca? Podeu 
mirar junts la història animada online.

Finalment, a la lliçó de Creativitat, el vostre fill escoltarà una visualització guiada 
i s’imaginarà que és a la platja. Després en farà un dibuix. Demaneu-li que us 
l’ensenyi i el descrigui en anglès. 

Esperem que us ho passeu molt bé!

Unitat 8  At the beach



Benvolguts pares,

Esperem que enguany hagueu gaudit de l’anglès amb Quick Minds 1 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


