
HELLO 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estimades famílies: 

  FAMILY 
 

Ens trobem a la recta final d’aquest curs i, com sabeu, a Amco Iberia som partidaris que l’estiu 
sigui pels nostres alumnes sinònim de convivència familiar, moments de gaudir i vacances! 

 
Per això, hem dissenyat una seqüència d’activitats distribuïdes en 6 setmanes que combina el 
repàs de les últimes unitats dels programes Amco amb l’objectiu de mantenir contacte permanent 
amb la llengua anglesa. 
 
El disseny de cada setmana inclou 3 dies d’activitats. Cada dia comença amb: 
 

Un Daily Routine, amb una activitat de speaking (que en alguns casos implica a algun membre 
de la família) 
Un Pronunciation Lab, per aquesta part de reforçar la discriminació auditiva i la pronúncia de 
les paraules de l’anglès natiu 
Una activitat d’aprenentatge i repàs 

i a més, trobareu 3 activitats complementàries Bonus Activities com: cançons, manualitats 
plàstiques (que inclou receptes de cuina o experiments), i una activitat digital.  

 

Aquestes activitats estan pensades per tal que el nen/nena estigui acompanyat d’un adult (no és 
necessari que les famílies sàpiguen anglès, ja que les activitats es recolzen en àudios i vídeos que 
faciliten la comprensió. Especifiquem "acompanyat" per tal que l’ajudin a obrir el dispositiu 
digital, buscar junts l’activitat que toca, l legir la proposta del què toca fer, i després 
deixar-lo10-15 minuts on s’enfronti sol a l’activitat i, tornar a donar aquest acompanyament a 
l’acabar per revisar junts els aprenentatges.   

 
Algunes de les activitats proposen compartir el resultat per e-mail amb el/la professor/a d’anglès 
sigui un dibuix o sigui una fotografia. 

 
¡Clica en el curs corresponent per descobrir les Amco Summer Activities! 

 

 

 

Si voleu més detalls, us proposem de visualitzar la gravació del Webinar de presentació. Clicar aquí . 
 

 
BON ESTIU!  

Departament acadèmic 

1r PRIMÀRIA 2n PRIMÀRIA 3r PRIMÀRIA 

4rt PRIMÀRIA 5è PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA 

https://www.youtube.com/watch?v=_1uwVUg0jeE
https://amconews.us18.list-manage.com/track/click?u=91827e112c2183b155490e646&id=1285ad00d9&e=ca6d083bff
https://amconews.us18.list-manage.com/track/click?u=91827e112c2183b155490e646&id=57aef302c5&e=ca6d083bff
https://amconews.us18.list-manage.com/track/click?u=91827e112c2183b155490e646&id=57aef302c5&e=ca6d083bff
https://amconews.us18.list-manage.com/track/click?u=91827e112c2183b155490e646&id=5b461ac3bb&e=ca6d083bff
https://amconews.us18.list-manage.com/track/click?u=91827e112c2183b155490e646&id=5b461ac3bb&e=ca6d083bff
https://amconews.us18.list-manage.com/track/click?u=91827e112c2183b155490e646&id=ab448062a3&e=ca6d083bff
https://amconews.us18.list-manage.com/track/click?u=91827e112c2183b155490e646&id=ab448062a3&e=ca6d083bff
https://amconews.us18.list-manage.com/track/click?u=91827e112c2183b155490e646&id=0d8ea333b7&e=ca6d083bff
https://amconews.us18.list-manage.com/track/click?u=91827e112c2183b155490e646&id=0d8ea333b7&e=ca6d083bff
https://amconews.us18.list-manage.com/track/click?u=91827e112c2183b155490e646&id=a8ca5adb42&e=ca6d083bff
https://amconews.us18.list-manage.com/track/click?u=91827e112c2183b155490e646&id=a8ca5adb42&e=ca6d083bff

