
 
 
 
 

English Day Mascots 

A primers de maig, cada alumne de cicle superior va dissenyar una mascota 

per al English day. A més de dibuixar-la i pintar-la la va descriure en anglès. 

En acabar els nens de 5è van seleccionar la de 6è que representaria a 

l'escola i els de 6è la de 5è. Les seleccionades van ser la de l’Aina Desembre 

de 5è i la de l’Arnau Lacueva de 6è. 

Finalment, entre les de totes les escoles, va sortir elegida la de l’Arnau 

Lacueva , alumne de la nostra escola : 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Day video 

A mitjans de maig, tot el CS van enregistrar un vídeo en el que cada alumne 

de 5è llegia una part del conte “Ten Apples Up on Top” del Dr. Seuss i cada 

alumne de sisè llegia una part del conte “Gruffalo” de Julia Donaldson. 

L'activitat va funcionar molt bé. Està penjat al bloc Alt Penedès English Day 

i al web de l’escola. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

English Day 

Aquest curs, s’ha organitzat un English Day de L’Alt Penedès, el dia 11 de 

juny de 2019, a San Cugat Sesgarrigues. 

Hi han participat 240 alumnes de CS de 8 escoles de la comarca: 

 Jacint Verdaguer (La Granada) 

 Les Vinyes (Sant Cugat Sesgarrigues) 

 Avinyonet del Penedès (Avinyonet del  

Penedès) 

 Sants Abdó i Senén (El Pla del Penedès) 

 Pont de l’Arcada (Olesa de Bonesvalls) 

 Montanyans (Sant Marçal) 

 Doctor Samaranch i Fina (Santa 

Margarida i  els Monjos) 

 Sant Jeroni (Sant Pere de Riudebitlles) 

 

Les activitats han durat tota la jornada, de 2/4 de 10 a 2/4 d’una. 

Es va començar amb l’activitat :”Let’s find our team”, per trencar el gel 

iconèixer-se una mica i trobar tots els alumnes que tenien una història del 

mateix escriptor anglès per formar equip. A continuació, es va donar la 

benvinguda i es van distribuïr els alumnes per grups, en total 20. A cada 

equip se li va assignat un itinerari a seguir (hora, taller i lloc).                                    

S’han organitzat quatre tallers interactius en anglès: 

                      - The restaurant. 

                      - Pass the word. 

                      - Guess who/ The goose game. 

                      - Matching writers and stories. 

 



 
 
 
 

Tot seguit, els nens de 1r de CS de l’escola Les Vinyes van representar “The 

Stone Soup”. 

 

I per acabar, tots junts van cantar i ballar la cançó: “Shotgun" del cantant 

George Erzo amb la coreografia de Pau Peneu. 

 

La jornada ha estat organitzada per les especialistes d’anglès de totes les 

escoles participants, com a grup de treball de mestres d’anglès de l’Alt 

Penedès, en el cas de l’escola, l’Agustina ha comptat amb la col·laboració de 

les mestres perfilades en anglès: la Núria Turón i la Noèlia Gadella. Com 

també la Teresa Segura, tutora de 5è, que compta amb l’especialitat 

d’anglès. 

De la nostra escola hi han participat 23 alumnes de cicle superior. Es valora 

l’activitat molt positivament, ja que ha permès que els alumnes gaudissin 

d’experiències relacionades amb la llengua i cultura anglesa en  una immersió 

lingüística intercomarcal i la participació, tant dels alumnes com dels 

mestres acompanyants, ha estat excel·lent. 

 

  

 



 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 


