
ANGLÉS 5éA I 5 éB 

Estimades famílies, de nou la proposta de treball se centra en activitats comunicatives i que 

els/les xiquets i xiquetes podran treballar d´una forma autònoma. El vostre treball és 

asegurar-vos de que les facen i que tinguen una actitud positiva envers la llengua anglesa. Ja 

sabeu que és una assignatura molt important. L´exposició a la llengua és fonamental. La 

proposta de Beatrix Potter és una forma d´acostar-los als audiobooks en anglés. Beatrix Potter 

és un referent mundial de la literatura infantil i de les primeres escriptores que il.lustraren 

els contes infantils. Els seus contes són deliciosos, però no ho entendran tot. No passa res, 

perquè: 

Escoltant llegir, aprenem a llegir 

Millora la nostra comprensió 

Millora la nostra entonació 

Millora la nostra pronunciació 

Amplia el nostre lèxic 

Etc. 

És una activitat que requereix concentració. El primer conte, el de Peter Rabbit són només 8 

minuts i el llibre sencer al voltant d´una hora. 

Mireu les activitats d´ampliació, l´última proposta és Story Time with Carol. Espere que pugueu 

entrar, és una proposta molt interessant de Macmillan que continuarem treballant. Carol Read 

també és una autora molt prestigiosa a nivell de contes infantils enfocats a l´ensenyament de 

la llengua anglesa. MOLTES GRÀCIES FAMÍLIES!! DONEU UNA ABRAÇADA FORTÍSSIMA 

ALS VOSTRES FILLS I FILLES!! ELS TROBE MOLTÍSSIM A FALTAR!!! Almudena 

 

PROGRAMACIÓ SETMANAL DEL 6 AL 8 D´ABRIL 

 

1a sessió 

Vore este vídeo de youtube, és una cançó de la pel.lícula The Greatest Showman i després fer 

una activitat de plenar espais (document adjunt), ara només escoltant. 

Read and follow carefully the lyrics of the song and then listen again and fill the gaps in the 

sheet. 

https://www.youtube.com/watch?v=-rxgAh1bnHU 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-rxgAh1bnHU


Children, I´ve got million dreams for you,  

I close my eyes and  

I can see the world you´re gonna make 

 

2a sessió 

Vore este vídeo de Beatrix Potter i fer tant l´activitat de preparació com el joc interactiu, 

com la fitxa que proposen. També està la correcció. 

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/node/17240 

 

Vore este altre vídeo de Beatrix Potter de Youtube 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CO4pOMuZNhI 

 

Escoltar i llegir el conte: The Tale of Peter Rabbit of Beatrix Potter (només el primer, són 8 

minuts) 

https://www.youtube.com/watch?v=JzKLXNSNiL8&t=1413s 

 

Ampliació: 

- Llegir i escoltar el llibre sencer de Beatrix Potter, The Complete Tales 

- Escoltar música en anglés amb les lletres en anglés (with lyrics) 

- Si teniu oportunitat i sou cinèfils/es, vore les pel.lícules en anglés amb subtítols en anglés 

de The Greatest Showman o Peter Rabbit 

- Story time with Carol (Macmillan Education): https://www.youtube.com/watch?v=qVrD6pSiycE 
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