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 3. Quick Minds 3 comença
en un castell, on els nens coneixen The Explorers (‘Els Exploradors’), el Ben i la
Lucy, i el Buster, el gos del Ben. Amb ells els nens viuran l’emoció de la recerca
d’un tresor, tot seguint les pistes i provant d’anar sempre un pas per davant dels
dolents, l’Horax i la Zelda.
Alhora que gaudeixen amb les històries de The Explorers, 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!

Unitat Welcome

Meet the Explorers

Benvolguts pares,
En aquesta Unitat de benvinguda al curs (Welcome Unit), Meet The Explorers, el
vostre fill aprendrà el vocabulari de les parts d’un castell i repassarà els nombres
de l’1 al 20. També repassarà el vocabulari dels animals i el del material escolar i
parlarà d’allò que posseeix i de les coses que pot fer i les que no.
Demaneu al vostre fill que us parli del Ben i la Lucy, The Explorers. Podeu escoltar
la cançó The Explorers i cantar-la amb la versió karaoke. També podeu mirar i
escoltar la història animada, The old book. Pregunteu al vostre fill qui són l’Horax
i la Zelda i què busquen.
A més a més, us animem a jugar amb el vostre fill als jocs interactius online de
vocabulari i gramàtica d’aquesta unitat.
Esperem que us ho passeu molt bé!

Unitat

1 My week

Benvolguts pares,
A la Unitat 1, My week, el vostre fill aprendrà els dies de la setmana i repassarà
les activitats de temps lliure. També parlarà d’allò que fa els dies feiners i el cap
de setmana. Podrà repassar de manera divertida el que ha après tot jugant als jocs
interactius de vocabulari i gramàtica online.
Animeu el vostre fill a cantar la cançó, It’s a busy week, o canteu-la junts amb la
versió karaoke per passar-vos-ho bé!
Pregunteu al vostre fill què els passa al Ben i la Lucy en aquesta aventura: on
demanen ajuda? Què troben al llibre vell? Què diu el missatge del llibre? No us
oblideu de mirar junts la història animada online!
Finalment, el vostre fill aprendrà sobre diferents instruments musicals i farà unes
maraques. Demaneu-li que us les ensenyi, poseu música i seguiu-ne el ritme junts.
Esperem que us ho passeu molt bé!

Unitat

2 Birthdays

Benvolguts pares,
A la Unitat 2, Birthdays, el vostre fill aprendrà els mesos de l’any i alguns
adjectius per descriure persones i coses. També preguntarà als companys quin
dia fan els anys i dirà quin dia els fa ell. No us oblideu de jugar als jocs interactius
de vocabulari i gramàtica online d’aquesta unitat.
Pregunteu al vostre fill quin és el seu mes preferit i parleu de l’aniversari i del mes
preferit de cada membre de la vostra família. Canteu la cançó d’aniversari de la
Sally i balleu al ritme d’aquesta divertida melodia! Animeu el vostre fill a llegir
l’estrofa nova que ha escrit per a la cançó. Després en podeu escriure una altra
junts.
Mireu junts la història animada, Tidying up, i pregunteu al vostre fill quina lletra
han trobat el Ben i la Lucy. Proveu d’endevinar què passarà després …
Finalment, a la lliçó de Creativitat, el vostre fill escoltarà una visualització guiada
i s’imaginarà que les joguines de la seva habitació organitzen una festa. Després en
farà un dibuix. Demaneu-li que us l’ensenyi i us el descrigui en anglès.
Esperem que gaudiu d’aquesta unitat!

Unitat

3 Our day

Benvolguts pares,
A la Unitat 3, Our day, el vostre fill aprendrà el vocabulari de les rutines diàries i
a dir l’hora. Parlarà de quines són les seves rutines diàries i també ho preguntarà
als companys. Una manera ideal per repassar el vocabulari i la gramàtica seria que
jugar als jocs interactius de vocabulari i gramàtica online es convertís en una de
les rutines diàries del vostre fill.
Animeu-lo a cantar la cançó, Mr Blue, i gaudiu cantant-la junts amb la versió
karaoke! Pregunteu-li què diu l’estrofa que ha escrit o escriviu-ne una altra junts.
El Ben i la Lucy han viscut una altra aventura a la història The golden apple. Mireu
junts la història animada online i pregunteu al vostre fill quines paraules coneix
en anglès que comencin amb la lletra que han trobat el Ben i la Lucy.
Finalment, el vostre fill aprendrà alguns consells per portar una vida sana.
Pregunteu-li què creu que és més important per portar una vida saludable. També
podeu demanar-li que us expliqui el gràfic de barres que ha fet a classe.
Esperem que us ho passeu molt bé amb aquesta unitat!

Unitat

4 The haunted house

Benvolguts pares,
A la Unitat 4, The haunted house, el vostre fill aprendrà el vocabulari de les parts
de la casa i a dir on són les coses i les persones i a preguntar-ho. No us oblideu de
jugar als jocs interactius de vocabulari i gramàtica online d’aquesta unitat!
Pregunteu al vostre fill quina és la seva part de la casa preferida. Canteu la cançó
dels animals a la casa. Canteu-la junts amb la versió karaoke i balleu!
Pregunteu-li on han trobat el Ben i la Lucy la lletra en la història d’aquesta unitat,
Up high. Mireu junts la història animada online.
Finalment, a la lliçó de Creativitat d’aquesta unitat, el vostre fill escoltarà una
visualització guiada i s’imaginarà una casa encantada. Després la dibuixarà.
Demaneu-li que us ensenyi el dibuix i us expliqui en anglès com és la seva casa
encantada.
Esperem que us ho passeu molt bé!

Unitat

5 By the sea

Benvolguts pares,
A la Unitat 5, By the sea, el vostre fill aprendrà alguns verbs d’acció. També parlarà
d’allò que està passant ara mateix: el que fan els amics, el que fan les persones
dels dibuixos. Podeu repassar junts el llenguatge d’aquesta unitat amb els jocs
interactius de vocabulari i gramàtica online.
Demaneu al vostre fill que canti la cançó Molly, Fred and Ben. Escriviu junts
algunes estrofes més per a la cançó i canteu-les amb la versió karaoke.
Pregunteu al vostre fill què els passa al Ben i la Lucy en aquesta aventura: on
busquen la lletra? Quin animal tenen l’Horax i la Zelda en una gàbia? Qui ajuda
el Ben a alliberar el seu braç? No us oblideu de mirar la història animada online,
The trap!
Finalment, el vostre fill aprendrà sobre patrons i simetria i farà un peix simètric.
Demaneu-li que us l’ensenyi. També podeu fer altres coses simètriques per decorar
la seva habitació o fer un pòster.
Esperem que us ho passeu molt bé!

Unitat

6 The market

Benvolguts pares,
A la Unitat 6, The market, el vostre fill aprendrà el vocabulari d’alguns aliments
i com oferir quelcom a algú. També parlarà amb els companys dels aliments que
els agradaria menjar i els que no. Jugueu junts als jocs interactius de vocabulari i
gramàtica online per tal que practiqui el vocabulari a casa.
Animeu el vostre fill a cantar la cançó, Would you like some fruit? Pregunteu-li
quina és la seva fruita preferida i parleu de les fruites preferides dels membres de
la vostra família.
Pregunteu al vostre fill què els passa al Ben i la Lucy aquesta setmana: on busquen
aquest cop la lletra? Hi caben tots a la cova? Com s’escapa el Ben de l’Horax i la
Zelda? No us oblideu de mirar junts la història animada!
Finalment, a la lliçó de Creativitat, el vostre fill escoltarà una visualització guiada
i s’imaginarà com seria la seva amanida de fruites ideal. Després en farà un dibuix.
Demaneu-li que us l’ensenyi i us digui quines fruites porta l’amanida.
Esperem que gaudiu d’aquesta unitat!

Unitat

7 Around town

Benvolguts pares,
A la Unitat 7, Around town, el vostre fill aprendrà el vocabulari dels llocs d’una
ciutat i a preguntar quins llocs hi ha al seu poble o ciutat i a dir-ho. Ell i els
companys s’inventaran una ciutat i es preguntaran mútuament quins llocs hi
ha a les seves ciutats imàginaries. No us oblideu de jugar als jocs interactius de
vocabulari i gramàtica online a casa.
Animeu el vostre fill a cantar la cançó, Our town, o canteu-la junts amb la versió
karaoke i balleu!
Mireu junts la història animada, The final letters. Parleu d’algunes de les diferents
cultures del món.
Finalment, el vostre fill aprendrà sobre les ciutats i l’art i farà un collage del seu
poble o ciutat. Demaneu-li que us l’ensenyi i us digui quins llocs de la vostra ciutat
li agraden més.
Esperem que us divertiu!

Unitat

8 Holiday plans

Benvolguts pares,
A la Unitat 8, Holiday plans, el vostre fill aprendrà el vocabulari de les activitats
de vacances. També aprendrà a demanar les coses amb educació i a suggerir
i fer plans per a les vacances. Pot utilitzar els jocs interactius de vocabulari i
gramàtica online per repassar aquest llenguatge a casa.
Pregunteu al vostre fill què li agradaria fer aquestes vacances. Animeu-lo a cantar
la cançó, It’s time for a holiday, i no us oblideu de posar la versió karaoke!
En aquesta última unitat, el Ben i la Lucy han arribat al final de la seva aventura.
Pregunteu al vostre fill quina és la contrasenya secreta que obre la cambra del
tresor. Quina creuen l’Horax i la Zelda que és la contrasenya? Què troben el Ben
i la Lucy a la cambra? On volen portar l’estàtua el Ben i la Lucy? Mireu junts la
història animada online.
Finalment, a la lliçó de Creativitat, el vostre fill escoltarà una visualització guiada
i s’imaginarà unes vacances divertides. Després en farà un dibuix. Demaneu-li que
us l’ensenyi. Pregunteu-li quin lloc de vacances ha dibuixat, amb qui està i què fan.
Esperem que us ho passeu molt bé!

Final de curs
Benvolguts pares,
Esperem que enguany hagueu gaudit de l’anglès amb Quick Minds 3 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 Explorers: el Ben i la Lucy, i el seu gos Buster, els agradaria dir-vos
adéu i desitjar-vos unes bones i molt felices vacances d’estiu!

