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PRESENTACIÓ

The English Week is back! Enguany volem seguir passant-nos-

ho d’allò més bé aprenent anglès i coneixent millor la cultura 

de diversos països de parla anglesa. Així doncs, a l’etapa 

d’Educació Infantil, Primària i Secundària participarem d’una 

setmana temàtica sobre Irlanda, el Regne Unit, els Estats 

Units, Austràlia-Nova Zelanda, Sudàfrica i l’Índia, en la qual 

l’anglès impregna tota l’escola implicant alumnes, personal 

docent, no docent, pares i mares. 

CARACTERÍSTIQUES
Cada curs escollirà un país de parla anglesa i desenvoluparà 
aspectes culturals tenint com a llengua vehicular l’anglès.
 
Del 19 al 23 de març desenvoluparem diversos projectes.

Es dedicaran les classes d’anglès a la preparació de la setma-
na temàtica.

El menjador de l’escola oferirà un menú amb plats típics.

Es mostraran totes les produccions elaborades pels alumnes 
als passadissos, a les aules, a l’entrada de l’escola, a la sala 
polivalent i al bloc d’anglès de l’escola.

Hem preparat dues activitats per a la canalla i els adults.  
 

ACTIVITATS PER ALS PARES I LES MARES
Durant aquesta setmana de l’anglès, volem compartir amb vosal-

tres un taller de ball de country i un taller de cuina anglesa. Data 

límit d’inscripció: 16 de març de 2018.

Taller de cuina anglesa 

- Dia 21 de març de 18:15h a 19:45h.

- El taller el dirigirà la Sol Peñafiel, professora de l’escola “Coo-

king languages”. https://youtu.be/v-aPlSkVUmw

- Elaboració de carrot muffins i English sandwiches. 

- Activitat gratuïta. 

- Limitat a 40 persones.

- Màxim de 3 persones per família.

- Us podeu inscriure a l’activitat en aquest link

 https://goo.gl/forms/62UYnKrB98RX2Pws1

- L’activitat es desenvoluparà en llengua anglesa.

Ball Country

- Dia 20 de març de 18:15h a 19:45h.

- Ball country, dirigit per en Gabi Ibáñez, professor de ball. Si 

teniu per casa roba típica nord-americana, com per exemple, 

camises de quadres, barret, pantalons texans, etc., porteu-la.

- Activitat gratuïta.

- Places limitades.

- Us podeu inscriure a l’activitat en aquest link 

https://goo.gl/forms/0csm9Oi0lQc7bbJ63


