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PRESENTACIÓ
The English Week goes Musical! Enguany volem seguir passant-
nos-ho d’allò més bé aprenent anglès i coneixent millor la cul-
tura 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 8 al 12 d’abril desenvoluparem diversos projectes.

 Es dedicaran les classes d’anglès a la preparació de la 
 setmana 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 una activitat per a les famílies.  
 

ACTIVITATS PER LES FAMÍLIES
Durant aquesta setmana de l’anglès, volem compartir amb vosaltres 
un SING-ALONG de la pel.lícula Mamma Mia. Data límit d’inscripció: 5 
d’abril de 2019.

Sing-along Mamma Mia 

- Dia 9 d’abril de 17:45h a 20:00h.
- Es realitzarà a la Sala 60 - (accés carrer Castillejos)
- Visionat amb cançons i coreografies a càrrec d’un grup d’animadors. 
- Activitat gratuïta. 
- Limitat a 90 persones.
- Màxim de 4 persones per família.
- Us podeu inscriure a l’activitat en aquest link
 https://goo.gl/forms/O4l7KsjfA58tkhNs2
- L’activitat es desenvoluparà en llengua anglesa.
- És convenient que porteu ulleres de sol, boàs i barrets.

Guess the Musical

- Durant la setmana anireu trobant pistes al vestíbul de l’escola. 

- Amb aquestes pistes haureu d’endevinar de quin musical es tracta. 

- Hi haurà dues entrades per veure Flashdance - El musical per a qui 
acumuli més respostes correctes, en cas d’empat, tindrem en compte 
l’ordre de les respostes. Consulteu les bases a http://www.palcam.
cat/the-english-week-goes-musical


