
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 6. Quick Minds 6 
comença amb un dinar en el qual els alumnes es retroben amb la Phoebe, l’Alex 
i el Patrick, The Time Travellers (‘Els Viatgers del Temps’). Amb ells viuran una 
aventura molt emocionant que portarà els protagonistes a diferents llocs a través 
de l’espai i el temps.

Alhora que gaudeixen amb les històries de The Time Travellers, els nens 
aprendran diverses habilitats i gramàtica i vocabulari útils, així com un munt 
de cançons molt 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, als quals s’hi pot jugar en família. 
Les cançons també estan disponibles online. Així podreu cantar les cançons i 
jugar als jocs 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), Back to school, el vostre 
fill aprendrà els nombres ordinals, practicarà el present simple i el present 
continuous i repassarà going to. També podrà practicar el que ha après amb els 
jocs interactius de vocabulari i gramàtica online.

Demaneu-li que canti la cançó Time Travellers. Podeu escoltar la cançó online i 
cantar-la junts amb la versió karaoke.

En la història d’aquesta unitat, Back in time again, el vostre fill llegirà com 
comença la primera aventura dels Time Travellers, quan una explosió a la classe 
de ciències obre un túnel del temps. Pregunteu al vostre fill pels personatges: la 
Phoebe, el Patrick i l’Alex. Què passa a la classe de Ciències?

Esperem que us ho passeu molt bé!

Unitat Welcome Back to school



Unitat 1  Jet packs for hire

Benvolguts pares,

A la Unitat 1, Jet packs for hire, el vostre fill aprendrà i practicarà vocabulari 
relacionat amb el camp i aprendrà a usar els connectors i could i couldn’t. 
També podrà repassar el que ha après amb els jocs interactius de vocabulari i 
gramàtica online.

Demaneu-li que canti la cançó de la unitat, sobre el camp, o canteu-la junts amb 
la versió karaoke. 

En aquesta unitat, el vostre fill llegirà la història A problem for Patrick, en la qual 
l’Alex, la Phoebe i el Patrick aprenen a fer volar els seus jet packs. Pregunteu-li per 
què estava preocupada la Phoebe. 

Finalment, a la lliçó d’Act out, el vostre fill aprendrà frases útils i millorarà la seva 
fluïdesa representant una conversa amb un company. Pregunteu al vostre fill què 
recorda de la conversa. Quant costa llogar un jet pack?

Esperem que us ho passeu molt bé!



Benvolguts pares,

A la Unitat 2, The Jurassic Age, el vostre fill aprendrà vocabulari sobre el juràssic 
i repassarà els comparatius i els superlatius. També aprendrà l’ús de how much i 
how many. No us oblideu d’animar el vostre fill a utilitzar els jocs interactius de 
vocabulari i gramàtica online.

Demaneu-li que canti la cançó d’aquesta unitat, que parla d’un dinosaure, i 
canteu-la junts amb la versió karaoke.

En la història de The Time Travellers d’aquesta unitat, la Phoebe, l’Alex i el Patrick 
es troben amb uns dinosaures. Pregunteu al vostre fill on eren els tres amics. Què 
van veure primer? Per què han de córrer?

Finalment, el vostre fill aprendrà coses sobre els fòssils. Demaneu-li que us 
expliqui què és un fòssil i que us ensenyi el dibuix que ha fet.

Esperem que us ho passeu molt bé!

Unitat 2  The Jurassic Age



Unitat 3  This is Houston

Benvolguts pares,

A la Unitat 3, This is Houston, el vostre fill aprendrà vocabulari sobre l’espai i 
practicarà l’ús dels adverbis i de can / may per demanar permís. Utilitzeu els jocs 
interactius de vocabulari i gramàtica online per repassar les lliçons d’aquesta 
unitat.

Pregunteu al vostre fill què li agradaria ser quan sigui gran. Animeu-lo a cantar la 
cançó de la unitat, o canteu-la junts amb la versió karaoke per passar-vos-ho bé!

Pregunteu-li on van el Patrick, la Phoebe i l’Alex en l’aventura d’aquesta unitat. Per 
què es queda tothom adormit? A qui va dir la Phoebe que havien d’ajudar? Com 
va saber l’Alex què havia de fer?

Finalment, a la lliçó d’Act out, el vostre fill millorarà la seva fluïdesa representant 
una conversa en la qual entrevista a un extraterrestre. Podeu fer el paper de 
l’extraterrestre i representar junts la vostra pròpia conversa a casa.

Esperem que gaudiu d’aquesta unitat!



Benvolguts pares,

A la Unitat 4, Museum of the future, el vostre fill aprendrà vocabulari relacionat 
amb les professions i l’ús de must, mustn’t i had to. Visiteu el web online per 
repassar les lliçons amb els jocs interactius de vocabulari i gramàtica. 

Escolteu la cançó d’aquesta unitat, sobre què han de fer les persones a la feina. 
Canteu-la junts amb amb la versió karaoke i balleu aquesta divertida melodia!

En la història d’aquesta unitat, The trouble with Orangehead XR-97, l’Alex, el 
Patrick i la Phoebe són en un museu. Pregunteu al vostre fill què recorda de la 
història. Quin senyal hi havia a la porta? Què li va passar al robot?

Finalment, el vostre fill aprendrà coses sobre l’impressionisme i els artistes 
més importants d’aquest corrent pictòric. Digueu-li que us ensenyi el quadre 
impressionista que ha pintat i demaneu-li que us el descrigui.

Esperem que us ho passeu molt bé amb aquesta unitat!

Unitat 4  Museum of the future



Benvolguts pares,

A la Unitat 5, Space restaurant, el vostre fill aprendrà vocabulari relacionat 
amb els restaurants i practicarà l’ús de will i won’t en propostes i promeses. 
No us oblideu d’utilitzar els jocs interactius de vocabulari i gramàtica online 
per repassar les lliçons.

Animeu el vostre fill a cantar la cançó d’aquesta unitat. Recordeu que també 
podeu usar la versió karaoke online!

Pregunteu al vostre fill què passa en la història d’aquesta unitat, The birthday 
meal. Què hi havia d’entrants? Amb què s’ho van menjar? Què hi havia de postres?

Finalment, a la lliçó d’Act out, el vostre fill millorarà la seva fluïdesa representant 
una conversa entre un cambrer i un client. Podeu fer qualsevol dels dos papers i 
representar junts la vostra pròpia conversa a casa.

Esperem que us ho passeu molt bé!

Unitat 5  Space restaurant



Benvolguts pares,

A la Unitat 6, Olympic sports, el vostre fill aprendrà vocabulari relacionat amb els 
esports i practicarà el present perfect amb ever / never i els possessius. Recordeu 
que pot utilitzar els jocs interactius de vocabulari i gramàtica online per 
repassar les lliçons d’aquesta unitat.

En aquesta unitat, el vostre fill aprendrà una cançó sobre els esports olímpics. 
Demaneu-li que la canti, i no us oblideu d’utilitzar la versió karaoke online!

La història d’aquesta unitat es titula Not the best day. Pregunteu al vostre fill on 
van l’Alex, la Phoebe i el Patrick i què els passa. Què li passa a la Phoebe?

Finalment, el vostre fill aprendrà coses sobre els músculs. Aprendrà el nom de 
diversos músculs del cos humà i farà una taula d’exercicis físics diaris. Demaneu-li 
que us ensenyi com és la seva taula d’exercicis diaris.

Esperem que gaudiu d’aquesta unitat!

Unitat 6  Olympic sports



Benvolguts pares,

A la Unitat 7, Disaster!, el vostre fill aprendrà coses sobre les ciutats antigues i l’ús 
del past continuous i els pronoms objecte. També pot utilitzar els jocs interactius 
de vocabulari i gramàtica online per practicar aquests temes a casa.

Poseu la cançó d’aquesta unitat, sobre una erupció volcànica, i canteu-la. No us 
oblideu d’escoltar la versió karaoke online!

En la història d’aquesta unitat, A narrow escape, el Patrick, l’Alex i la Phoebe es 
troben a Pompeia. Pregunteu al vostre fill què recorda de la història. Cap a on 
corre la Phoebe? Què proven de dir els nens a la gent de Pompeia?

Finalment, a la lliçó d’Act out, el vostre fill millorarà la seva fluïdesa representant 
una conversa telefònica entre algú que té una emergència i un treballador del 
servei d’emergències. Pregunteu-li què recorda de la conversa.

Esperem que us divertiu!

Unitat 7  Disaster!



Benvolguts pares,

A la Unitat 8, In the rainforest, el vostre fill aprendrà vocabulari relacionat amb 
les activitats de càmping i practicarà frases amb who, which i where. També 
repassarà el que ha après al llarg del curs. No us oblideu de jugar junts als jocs 
interactius de vocabulari i gramàtica online!

Pregunteu al vostre fill què li passa al pare a la cançó d’aquesta unitat. Canteu 
junts la cançó per practicar el vocabulari i la gramàtica.

En aquesta última unitat, els Time Travellers són a la selva. Pregunteu al vostre fill 
què fan allà l’Alex, la Phoebe i el Patrick. Per què busquen un poble? Quin regal 
li dóna l’Alex a l’home? Pregunteu al vostre fill si recorda tots els llocs que han 
visitat els Time Travellers al llarg del curs.

Finalment, el vostre fill aprendrà coses sobre la selva. Comenteu per què les selves 
estan en perill. Demaneu-li que us ensenyi el treball que ha fet sobre la selva.

Esperem que us ho passeu molt bé!

Unitat 8  In the rainforest



Benvolguts pares,

Esperem que enguany hagueu gaudit de l’anglès amb Quick Minds 6 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, la Phoebe, l’Alex i el Patrick, els agradaria dir-vos 
adéu i desitjar-vos unes bones i molt felices vacances d’estiu!

Final de curs


