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 5. Quick Minds 5 comença
a la classe de Ciències, on els alumnes coneixen tres amics, l’Alex, la Phoebe i el
Patrick, The Time Travellers (‘Els Viatgers del Temps’). Amb ells travessaran una
porta misteriosa que els permetrà viure moltes aventures i viatjar en el temps i
l’espai per presenciar diferents moments històrics.
Alhora que gaudeixen amb les històries de The Time Travellers, els nens aprenen
diverses habilitats i gramàtica i vocabulari útils, així com un munt de 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

The Science lesson

Benvolguts pares,
En aquesta Unitat de benvinguda al curs (Welcome Unit), The Science lesson, el
vostre fill repassarà els nombres del 10 al 100 i el vocabulari dels membres de
la família, i aprendrà a utilitzar good at per parlar de les seves habilitats. Pot
practicar el que ha après amb els jocs interactius de vocabulari i gramàtica
online.
El vostre fill coneixerà els integrants de The Time Travellers, la Phoebe, l’Alex
i el Patrick. Demaneu-li que canti la cançó dels Time Travellers. També podeu
escoltar-la online i cantar-la junts amb la versió karaoke.
A la història d’aquesta unitat, The explosion, el vostre fill llegirà com comença
la primera aventura dels Time Travellers, quan arrel d’una explosió a la classe de
Ciències s’obre un túnel del temps. Pregunteu al vostre fill pels personatges: la
Phoebe, el Patrick i l’Alex. Com són? Quines habilitats tenen i quines no?
Esperem que us ho passeu molt bé!

Unitat

1 The rock ‘n’ roll show

Benvolguts pares,
A la Unitat 1, The rock ‘n’ roll show, el vostre fill aprendrà el vocabulari de les
assignatures, parlarà d’allò que li agrada fer i el que no, i aprendrà a expressar
l’obligació. Pot repassar el que ha après amb els jocs interactius de vocabulari i
gramàtica online.
Pregunteu al vostre fill quines són les assignatures que més li agraden. Demaneu-li
que canti la cançó de l’escola o canteu-la junts amb la versió karaoke.
En aquesta unitat, el vostre fill llegirà la història, Elvis, en la qual l’Alex, la Phoebe
i el Patrick coneixen l’Elvis Presley. Pregunta-li què fan els nens perquè l’Elvis
pugui escapar dels fans.
Finalment, a la lliçó d’Act out, el vostre fill aprendrà frases útils i millorarà la seva
fluïdesa representant una conversa amb un alumne nou de l’escola. Pregunteu al
vostre fill què recorda de la conversa. Què li agrada a l’altre nen? Quina és la seva
assignatura preferida?
Esperem que us ho passeu molt bé!

Unitat

2 The story teller

Benvolguts pares,
A la Unitat 2, The story teller, el vostre fill aprendrà alguns adjectius per descriure
emocions i practicarà com preguntar pels sentiments en anglès. Amb un grup
petit, parlarà de problemes i aprendrà a donar consells fent servir should i
shouldn’t. No us oblideu d’animar el vostre fill a utilitzar els jocs interactius de
vocabulari i gramàtica online.
Demaneu al vostre fill que canti la cançó de la unitat, What’s the matter with you?
També podeu representar els sentiments dels nens de la cançó.
A la història dels Time Travellers d’aquesta unitat, la Phoebe, l’Alex i el Patrick
van a Anglaterra i coneixen William Shakespeare. Pregunteu al vostre fill qui és
Shakespeare. Què li diuen els nens de la història a Shakespeare que hauria de
canviar en la seva obra? Com reacciona el públic davant el nou final?
Finalment, el vostre fill aprendrà sobre el gènere de la poesia i llegirà poemes en
anglès. Pregunteu-li quin és el seu poema preferit i per què. També escriurà un
poema a classe, així que demaneu-li que us el llegeixi.
Esperem que us ho passeu molt bé!

Unitat

3 In Istanbul

Benvolguts pares,
A la Unitat 3, In Istanbul, el vostre fill aprendrà el vocabulari dels llocs d’una
ciutat, algunes preposicions de lloc i la forma de l’infinitiu de finalitat. També
descriurà on són alguns edificis en un mapa. Utilitzeu els jocs interactius de
vocabulari i gramàtica online per repassar les lliçons d’aquesta unitat.
Pregunteu al vostre fill quin és el seu lloc preferit del vostre poble o ciutat. És
el poliesportiu? Potser la llibreria? Animeu-lo a cantar la cançó de la unitat o
canteu-la junts amb la versió karaoke per divertir-vos!
Pregunteu al vostre fill a quina ciutat van el Patrick, la Phoebe i l’Alex en
l’aventura d’aquesta unitat. Què recorden d’Istanbul? Qui s’hi perd? Qui ajuda el
Patrick i l’Alex a trobar la Phoebe?
Finalment, a la lliçó d’Act out, el vostre fill millorarà la seva fluïdesa representant
una conversa en la qual demanarà o donarà indicacions. Podeu fer de visitants o
de residents de la ciutat i representar junts la vostra pròpia conversa a casa.
Esperem que gaudiu d’aquesta unitat!

Unitat

4 Mystery at sea

Benvolguts pares,
A la Unitat 4, Mystery at sea, el vostre fill aprendrà vocabulari relacionat amb els
vaixells i les criatures marines i a utilitzar there was i there were en afirmacions
i preguntas. També aprendrà sobre animals extingits. Pregunteu al vostre fill
què recorda dels animals extingits. Visiteu la web online per practicar els jocs
interactius de vocabulari i gramàtica.
Escolteu la cançó d’aquesta unitat, Fish, fish, everywhere. Canteu-la junts amb la
versió karaoke i balleu aquesta divertida melodia!
A la història d’aquesta unitat, The Mary Celeste, l’Alex, el Patrick i la Phoebe
estan en un vaixell. Pregunteu al vostre fill què recorda de la història. Qui troba la
Phoebe a la cabina del vaixell? Què passa amb els mariners?
Finalment, el vostre fill aprendrà sobre els mars i els oceans. També farà un treball
sobre un riu. Pregunteu-li quina és la diferència entre un mar i un oceà. Què
és més gran un mar o un oceà? Què poden fer per mantenir nets els mars i els
oceans?
Esperem que us ho passeu molt bé amb aquesta unitat!

Unitat

5 Crazy inventions

Benvolguts pares,
A la Unitat 5, Crazy inventions, el vostre fill aprendrà el vocabulari d’alguns
aparells i practicarà els comparatius i els superlatius. També dibuixarà alguns
aparells ‘bojos’. Demaneu-li que descrigui l’aparell que ha dibuixat. No us oblideu
d’utilitzar els jocs interactius de vocabulari i gramàtica online per repassar les
lliçons d’aquesta unitat.
Animeu el vostre fill a cantar la cançó, My bike. Demaneu-li que compari la seva
bici amb les de la cançó. La seva bici és més nova o més vella? És més bonica?
També podeu utilitzar la versió karaoke online!
Pregunteu al vostre fill què passa a la història d’aquesta unitat, Professor Potts.
On han arribat els Time Travellers, al futur o al passat? Funciona l’invent del
professor? Parleu dels invents de la història.
Finalment, a la lliçó d’Act out, el vostre fill millorarà la seva fluïdesa representant
una conversa entre un venedor i un client. Podeu fer qualsevol dels dos papers i
representar la vostra pròpia conversa a casa.
Esperem que us ho passeu molt bé!

Unitat

6 In the hospital

Benvolguts pares,
A la Unitat 6, In the hospital, el vostre fill aprendrà vocabulari relacionat amb la
salut i conjugarà el passat simple d’alguns verbs. Parlarà amb un company d’allò
que van fer ahir i farà un joc de mímica amb el vocabulari. Pot utilitzar els jocs
interactius de vocabulari i gramàtica online per repassar les lliçons d’aquesta
unitat.
En aquesta unitat, el vostre fill aprendrà la cançó, Oh what a week. Demaneu-li
que la canti. Què li passa al nen de la cançó? No us oblideu d’utilitzar la versió
karaoke online!
La història d’aquesta setmana es titula A great discovery. Pregunteu al vostre
fill on estan l’Alex, la Phoebe i la Patrick i a qui s’hi troben. De quin gran
descobriment tracta la història?
Finalment, el vostre fill aprendrà sobre com tenir una alimentació sana. Aprendrà
sobre diferents tipus d’aliments i farà una taula amb els aliments que menja
al llarg d’una setmana. Demaneu-li que us l’ensenyi i us digui de quins tipus
d’aliments n’hauria de menjar més. També podeu parlar dels menjars sans.
Esperem que gaudiu d’aquesta unitat!

Unitat

7 Ancient Egypt

Benvolguts pares,
A la Unitat 7, Ancient Egypt, el vostre fill aprendrà el nom d’alguns països i a
utilitzar la forma negativa del passat simple. També jugarà amb un company al
joc dels països. Pot usar els jocs interactius de vocabulari i gramàtica online per
practicar-ho a casa.
Parleu amb el vostre fill dels països als quals va anar l’any passat. Què va fer a
les vacances i què no va fer? Poseu la cançó d’aquesta unitat sobre les vacances i
canteu-la. No us oblideu d’escoltar la versió karaoke online!
A la història d’aquesta setmana, The mummy’s tomb, el Patrick, l’Alex i la Phoebe
es troben a Egipte. Pregunteu al vostre fill què recorda de la història. De qui tenen
por els Time Travellers? Què no hauria d’haver fet el Patrick a la història?
Finalment, a la lliçó d’Act out, el vostre fill millorarà la seva fluïdesa representant
una conversa telefònica entre una persona a la qual li agradaria visitar un museu i
un empleat d’aquest museu. Pregenteu-li què recorda de la conversa.
Esperem que us divertiu!

Unitat

8 The treasure

Benvolguts pares,
A la Unitat 8, The treasure, el vostre fill aprendrà el vocabulari del clima i el de la
roba i practicarà l’ús de going to per parlar del futur. També jugarà al joc del clima
per practicar el vocabulari i la gramàtica. No us oblideu de jugar junts als jocs
interactius de vocabulari i gramàtica online!
Pregunteu al vostre fill què farà en les seves supervacances el nen de la cançó, This
week. Pregunteu-li què farà aquest cap de setmana per divertir-se. Canteu junts la
cançó per practicar el vocabulari i la gramàtica.
En aquesta última unitat, els Time Travellers es troben en una illa en la qual uns
pirates amaguen el tresor que han robat. Pregunteu al vostre fill què fan l’Alex,
la Phoebe i el Patrick quan els pirates se’n van de l’illa. A qui li donen el tresor?
Pregunteu al vostre fill si se’n recorda de tots els llocs que han visitat els Time
Travellers al llarg del curs.
Finalment, el vostre fill aprendrà sobre les estacions de l’any i els hemisferis.
Explique-li que l’estiu i l’hivern no coincideixen a l’hemisferi sud i l’hemisferi
nord. Demaneu-li que us ensenyi el treball que ha fet sobre les estacions arreu
del món.
Esperem que us ho passeu molt bé!

Final de curs
Benvolguts pares,
Esperem que enguany hagueu gaudit de l’anglès amb Quick Minds 5 a casa,
juntament amb el vostre fill, i 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, llegir novament les vostres històries favorites i cantar una altra
vegada les vostres cançons preferides.
Finalment, als Time Travellers: l’Alex, la Phoebe i el Patrick, els agradaria dir-vos
adéu i desitjar-vos unes bones i molt felices vacances d’estiu!

