
 

ANGLÉS 5éA I 5 éB 

 

Estimades famílies, no vull saturar-vos, sé que esta primera ha sigut frenètica, teletreballant i fent de 

mestres, jo també tinc estudiants a casa, us comprenc… Per això, el programa de treball d´anglés és 

una proposta amb la què els/les xiquets i xiquetes podran treballar d´una forma autònoma i exposant-

se a la llengua d´una forma comunicativa i interactiva. Baix teniu alguns recursos per a ampliar, tampoc 

vull posar-vos més perquè hi ha una infinitat de pàgines i coses en anglés, però si teniu interés en ampliar 

us deixe el meu email: almudenasl77@gmail.com. Per favor, no dubteu en consultar, suggerir, demanar 

ajuda… i també us demane una cosa molt important doneu una forta abraçada als vostres fills i filles de 

la meua part. Almudena 

 

PROGRAMACIÓ SETMANA DEL 30 DE MARÇ AL 3 D´ABRIL 

 

1a sessió 

Vore este vídeo de la web LearnEnglishKids sobre l´hora i fer les activitats que proposen 

després del vídeo, són jocs: 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/how-videos/how-tell-the-time 

 

2a sessió 

Escoltar esta cançó Try everything, Shakira (amb lletra en anglés): 

Listen to this song, it´s very inspiring!!! Listen to it and follow the lyrics, I always tell you this 

is important: read the lyrics!!!  

https://www.youtube.com/watch?v=jpqV3dzYOgk 

SING IT, SING AND DANCE!!! I WISH I COULD SING IT WITH YOU!!!! 

I MISS YOU CHILDREN!!!    

 

3a sessió 

Vore este vídeo sobre llavar-se les mans en anglés i fer les activitats que proposen després del 

vídeo, és genial! 

WASH YOUR HANDS!!! 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/node/19544 
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Ampliació: 

- LearnEnglishKids del British Council és una página web amb la què els/les xiquets poden 

estar en contacte amb la llengua i treballar d´una forma autónoma, lúdica, interactiva i 

comunicativa. 

- Escoltar música en anglés amb la lletra en anglés. 

- Practicar amb el diccionari wordreference, hi ha una app i en classe treballem amb ell, 

és molt interessant perquè veuen el significat i poden escoltar la pronunciació. A classe 

ho fem i ara és un bon moment per a practicar amb ell. 

 

 

 


