
RECOMANACIONS D´ESTIU I ACOMIADAMENT 

 

Estimades famílies, 

Esta setmana no pose ja programació, que descansen un poquet, s´ho han guanyat. Tot i 

això, us deixe recomanacions i pàgines amb les què els xiquets/es poden treballar durant l´estiu 

i mantindre el contacte amb la llengua anglesa. Moltes d´elles ja les coneixen i són recursos 

amb els quals poden treballar de forma autònoma i motivadora. Sempre us he dit que és molt 

important mantindre una exposició constant a la llengua, els ajuda a millorar sense donar-se 

compte.  

També aprofite esta ocasió per a donar-vos l´enhorabona pel vostre treball. Famílies, 

heu treballat de forma admirable i us ho vull fer saber. Els xiquets/es tenen molta sort d´haver 

comptat amb vosaltres i jo també, perquè m´heu ajudat molt a fer el meu treball. 

Nosaltres continuem treballant, així que compteu amb mi per a qualsevol cosa que 

necessiteu. Ja teniu el meu email, encara que us el recorde: sanchez_almlop@gva.es 

 

Us desitje un bon estiu, 

 

Almudena 

 

Recomanacions i recursos estiu: 

- Learnenglishkids i learnenglishteens. En estes dues pàgines del British Council van a 

trobar recursos i activitats de tot tipus. Són súper recomanables.  

- Escoltar música en anglés amb la lletra en anglés. A esta edat els apassiona la música. 

Amb ella practiquen moltíssims aspectes lingüístics sense ni tan sols adonar-se!!  

- Vore sèries de TV en anglés, jugar a vídeojocs en anglés, dibuixos animats… És motivador 

poder escollir una activitat que els agrada fer i és interessant escoltar un anglés més 

col·loquial. 

- Happy Learning en anglés. Aprendre o repassar contingut curricular en llengua anglesa, 

és genial!! 

- Vore vídeos de manualitats, receptes de cuina, experiments, com dibuixar coses (how to 

draw…) en anglés. Fer coses manipulatives i exposar-se a la llengua al mateix temps, és 

una forma fantàstica de treballar la llengua! 

- Si volen llegir llibres en anglés, els recomane que siguen audiobooks. En anglés és molt 

important la pronunciació i l´entonació. Ajuden a la comprensió. (Beginner level). 

- Fitxes interactives en anglés amb autocorrecció. Són molt lúdiques. 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL) 

- Històries en anglés: Storytelling Macmillan Education. De moment, continuen disponibles. 
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