
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 4. Quick Minds 4 
comença amb la continuació de la història de Quick Minds 3, en el museu al qual 
el Ben i la Lucy han lliurat l’estàtua que van trobar. Els alumnes que no hagin 
estudiat amb aquest mètode el curs anterior coneixeran el Ben i la Lucy, The 
Explorers, i al gos del Ben, el Buster, en la unitat d’obertura. Els nens participaran 
amb ells en una emocionant recerca del tresor mentre van trobant els versos d’una 
rima que els portarà fins a diversos tresors, 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 
familiaritzaran amb diversos temes i aprendran 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, 
accessibles a través de 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), Well done, Explorers!, 
el vostre fill aprendrà vocabulari relacionat amb la vida en una ciutat, així com 
els nombres del 20 al 100. Els nens també es retrobaran amb els personatges de 
Quick Minds 3 i parlaran de les coses que fan.

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 map. Pregunteu al vostre fill què estan buscant 
el Ben i la Lucy.

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

Esperem que us ho passeu molt bé!

Unitat Welcome Well done, Explorers!



Unitat 1  His hair is curly

Benvolguts pares,

A la Unitat 1, His hair is curly, el vostre fill aprendrà vocabulari relacionat amb 
l’aparença física i parlarà de la seva pròpia aparença. A més a més, repassarà els 
adjectius possessius. També 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, o canteu junts la versió karaoke per 
passar-vos-ho bé!

Pregunteu al vostre fill per la nova aventura del Ben i la Lucy: què poden trobar al 
mapa? A quina sala del museu van el Ben i la Lucy? A qui veuen al museu? No us 
oblideu de mirar junts la història animada online!

Finalment, el vostre fill aprendrà sobre dos museus i farà un collage per a una 
càpsula del temps. Demaneu-li que us l’ensenyi!

Esperem que us ho passeu molt bé!



Benvolguts pares,

A la Unitat 2, Eating out, el vostre fill aprendrà vocabulari relacionat amb el 
menjar, some i any en preguntes i respostes, i going to. També preguntarà i 
parlarà de quin plat prepararà. No us oblideu de jugar als jocs interactius de 
vocabulari i gramàtica online d’aquesta unitat.

Pregunteu al vostre fill quin és el seu menjar preferit i parleu dels entrepans 
preferits de la vostra família. Canteu la cançó dels aliments que hi ha a la nevera 
i balleu al ritme de la seva divertida melodia! Si voleu, també podeu escriure una 
altra estrofa junts.

Mireu la història animada, At the restaurant, i pregunteu al vostre fill quin és el 
símbol següent del mapa. Proveu d’endevinar què passarà després...

Finalment, a la lliçó de Creativitat, el vostre fill escoltarà una visualització guiada 
sobre la seva pizza perfecta. Després en farà un dibuix. Demaneu-li que us l’ensenyi 
i que el descrigui en anglès.

Esperem que gaudiu d’aquesta unitat! 

Unitat 2  Eating out



Unitat 3  The journey

Benvolguts pares, 

A la Unitat 3, The journey, el vostre fill aprendrà vocabulari relacionat amb les 
pertinences personals i a demanar i donar opinions. Parlarà amb un company 
per preguntar-li la seva opinió i donar la seva pròpia opinió. Una manera genial 
de repassar el vocabulari i la gramàtica seria integrar els jocs interactius de 
vocabulari i gramàtica online com a part de la rutina diària del vostre fill.

Animeu-lo a cantar la cançó i gaudiu cantant-la junts amb la versió karaoke! 
Pregunteu-li què s’emporta el nen al camp. 

El Ben i la Lucy han viscut una nova aventura, The tunnel. Mireu junts la història 
animada online i pregunteu al vostre fill qui puja al tren després d’ells, i què veu 
el Ben en un pòster.

Finalment, el vostre fill aprendrà sobre les forces. Pregunteu-li per les forces ‘push’ 
i ‘pull’. També podeu demanar-li que us expliqui l’experiment que ha fet a classe 
per mesurar la fricció.

Esperem que us ho passeu molt bé amb aquesta unitat!



Benvolguts pares,

A la Unitat 4, Our daily tasks, el vostre fill aprendrà les tasques diàries, els adverbis 
de freqüència i a dir l’hora. No us oblideu de jugar als jocs interactius de 
vocabulari i gramàtica online d’aquesta unitat!

Pregunteu al vostre fill quina és la seva tasca diària preferida. Canteu la cançó 
d’un dia atrafegat. Canteu-la junts amb la versió karaoke i balleu!

Pregunteu al vostre fill què fa The Mysterious H a la història d’aquesta unitat. 
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 amb els animals que hi viuen. Després 
en farà un dibuix. Demaneu-li que us l’ensenyi i que us en parli en anglès.

Esperem que us ho passeu molt bé!

Unitat 4  Our daily tasks



Benvolguts pares, 

A la Unitat 5, Look at that baby, el vostre fill aprendrà coses sobre els animals i les 
seves cries, i també veurà els comparatius i els superlatius. Podeu repassar junts 
aquests temes amb els jocs interactius de vocabulari i gramàtica online.

Demaneu al vostre fill que canti la cançó del zoo. Inventeu junts una altra estrofa i 
canteu-la amb la versió karaoke.

Feu preguntes al vostre fill sobre la nova aventura del Ben i la Lucy: com entren 
en el drac? On veuen el vers següent? No us oblideu de mirar la història animada 
online, The secret door! 

Finalment, el vostre fill aprendrà sobre l’art i farà un collage titulat My world. 
Demaneu-li que us l’ensenyi. 

Esperem que us ho passeu molt bé!

Unitat 5  Look at that baby!



Benvolguts pares,

A la Unitat 6, Our school, el vostre fill aprendrà vocabulari dels llocs de l’escola 
i practicarà was i were en frases afirmatives, negatives i interrogatives i en les 
respostes. També parlarà d’on era en un moment determinat. Per practicar aquests 
temes a casa, jugueu junts als jocs interactius de vocabulari i gramàtica online.

Animeu el vostre fill a cantar la cançó. Pregunteu-li quin lloc de l’escola li agrada 
més.

Pregunteu al vostre fill què els passa al Ben i la Lucy aquesta setmana: què menja 
i què beu el Ben? Què pren la Lucy? Què passa amb el mapa? On troba el Ben el 
vers següent? No us oblideu de mirar junts la història animada online!

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

Esperem que gaudiu d’aquesta unitat!

Unitat 6  Our school



Benvolguts pares,

A la Unitat 7, I’d like to be a …, el vostre fill aprendrà vocabulari de les professions 
i coneixerà la feina que fan les persones que es dediquen a cadascuna d’elles. No 
us oblideu de jugar als jocs interactius de vocabulari i gramàtica online a casa.

Animeu el vostre fill a cantar la cançó de les professions. També podeu cantar-la i 
ballar-la amb la versió karaoke!

Mireu junts la història animada, The trap. Pregunteu al vostre fill què decideixen 
fer el Ben i la Lucy. On creuen que és el tresor? Què veuen la Zelda i l’Horax?

Finalment, el vostre fill aprendrà sobre el sistema solar i descobrirà algunes dades 
sobre les llunes del nostre sistema solar. Demaneu-li que us expliqui els seus 
descobriments.

Esperem que us divertiu!

Unitat 7  I’d like to be a …



Benvolguts pares,

A la Unitat 8, At the seaside, el vostre fill aprendrà el nom d’algunes activitats de 
cap de setmana. També aprenderà a usar why i because i repassarà el que ha après 
al llarg del curs. Podeu utilitzar els jocs interactius de vocabulari i gramàtica 
online per repassar aquests temes a casa.

Animeu el vostre fill a cantar la cançó, i no us oblideu de posar la versió karaoke! 
Demaneu-li que us digui quina és la seva pregunta preferida de la cançó.

En aquesta última unitat, el Ben i la Lucy arriben al final de la seva aventura. 
Pregunteu al vostre fill on veuen la Lucy i el Ben l’últim vers? On és el far? Què 
fan amb el tresor? Podeu mirar 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 i pregunteu-li on és de vacances al dibuix, amb qui està passant les 
vacances i què fa cadascú.

Esperem que us ho passeu molt bé!

Unitat 8  At the seaside



Benvolguts pares,

Esperem que enguany hagueu gaudit de l’anglès amb Quick Minds 4 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, a The Explorers, el Ben i Lucy, i el seu gos, el Buster, els agradaria  
dir-vos adéu i desitjar-vos unes bones i molt felices vacances d’estiu!

Final de curs


