
Happy    Summer

Que tingueu un Happy    Summer

Però això no és tot! Si els vostres fills tenen esperit de “directors de cine”, poden 
fer servir Plotagon: una eina per escriure breus guions de cinema i veure com els 
seus diàlegs cobren vida amb personatges animats. Així fomentaran la creativitat i 
practicaran l’escriptura i, a més, també podran gravar la seva pròpia veu. 
Els vídeos es poden veure i compartir, i es pot votar i comentar els vídeos del altres 
usuaris.
Recomanem que els vostres fills i filles s’obrin un compte per crear vídeos curts en 
anglès que després podran ensenyar als seus companys, familiars i amics.

https://plotagon.com/

Us esperem el proper curs amb més novetats!

www.kidsandus.es

Three Little Pigs (11-13 anys) 
En aquesta història els tres germans de la família Trotter 
hauran de fer servir les seves habilitats per frustrar les 
intencions de l’envejosa Kay Nine. Aconseguirà sortir-se amb 
la seva?

The Readers Collection



Benvolgudes famílies:
A Kids&Us l’anglès va més enllà de les aules. Per això hem creat un Univers d’activitats 
i productes pensats per envoltar els joves d’estímuls de qualitat 100% en anglès per 
fomentar i enriquir el contacte amb el nou idioma fora dels nostres centres.

Hem preparat una sèrie de propostes per donar-vos algunes idees refrescants per 
ajudar els vostres fills i filles a consolidar tot allò que han après durant el curs i, a més, 
continuar aprenent en anglès durant l’estiu d’una manera molt divertida i entretinguda.

Què poden fer els vostres fills i filles?

De l’1 de juliol al 31 d’agost, a la plataforma de deures online i amb el mateix usuari 
i contrasenya que hagin fet servir durant tot el curs, els vostres fills i filles de l’etapa 
Tweens podran accedir al llibre d’activitats online, les Summer Online Activities. 
Aquest llibre interactiu conté 20 activitats que han estat seleccionades per reforçar els 
continguts més complexos que han anat treballant durant el curs. Aquestes activitats 
d’estiu online són totalment opcionals. Si marxeu de vacances, a través de l’aplicació 
T&T Homed In us podeu descarregar el llibre i així, quan no disposeu de connexió, els 
vostres fills podran continuar fent les activitats. Podeu entrar a www.kidsandus.com i 
clicar a “T&T ZONE” a la part superior de la pàgina. 

A més, els vostres fills i filles es podran submergir en històries refrescants i divertides 
amb els llibres de lectura i activitats que formen part de la línia editorial de Kids&Us:

Listen&Read (7-10 anys)
És un llibre interactiu en el qual s’anima els nens i nenes de 7 a 10 
anys a escoltar frases simples o preguntes i descobrir-ne després 
les respostes fent passar el Talking Pen per sobre de la imatge 
correcta. És especialment útil per als nens i nenes que s’han iniciat 
en la lectoescriptura en aquest curs de Kids&Us.

Superkids Comic - The Terribly Naughty 
Twins (8-10 anys) 
El còmic conté 3 històries protagonitzades per 
la Holly i el Billy, uns joves superherois que 
aturaran els seus entremaliats adversaris amb 
els seus superpoders. Els joves lectors hauran 
de completar divertides activitats al llarg del 
llibre. I si en algun moment no us en sortiu amb 
les activitats, no us preocupeu! Podreu trobar les 
respostes al web: www.readingcornerkidsandus.

Night at the Funfair (10-12 anys) 
El lector es converteix en el protagonista d’una 
divertida aventura mentre acompanya els 
personatges a una fira molt especial. I és que 
darrere de les atraccions s’hi amaga un món 
paral·lel ple de bruixes, mags i vampirs. Mentre els 
nens i nenes llegeixen la història, a la pàgina web 
www.readingcornerkidsandus.net hi podran trobar 
un breu monòleg clau per continuar amb la història.

The Red Jungle Mystery (9-11 anys) 
Els lectors es convertiran en els protagonistes d’un 
apassionant viatge ple d’aventures i diversió. Al llarg del llibre 
trobaran també un seguit de passatemps per resoldre, com 
ara trencaclosques, laberints, endevinalles, sopes de lletres 
i mots encreuats. I si en algun moment no us en sortiu amb 
les activitats, no us preocupeu! Podreu trobar les respostes a 
la web: www.readingcornerkidsandus.net

Tweens&Teens: ages 8+
The Listen&Play Collection
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