PROGRAMACIÓ ANGLÉS 5ns
SETMANA DEL 21 AL 24 D´ABRIL
Estimades famílies, només unes cosetes d´aclaració. En primer lloc, a partir d´ara, per favor utilitzeu el següent
email (sanchez_almlop @ gva.es) per a comunicar-vos amb mi i, per favor, no dubteu en fer-ho sempre que ho
necessiteu, estaré encantada d´ajudar-vos. També per a enviar-me els treballs dels vostres fills/es. Si podeu, us
recomane que me´ls envieu (només els que jo demane) per a jo poder tindre un feedback del treball que fan els/les
xiquets/es, moltes gràcies. Recordeu que les activitats que propose estan pensades per a que els xiquets/es les
puguen treballar de forma autònoma i fer una autocorrecció, esta part del treball és molt important. Les activitats
audiovisuals les han de fer concentrats i concentrades, és un moment d´exposició a la llengua que requereix molta
atenció. Poden utilitzar el diccionari wordreference com a ferramenta de treball, és molt recomanable perquè
poden escoltar la pronunciació.
Encara que 5é A tinga dues sessions lectives esta setmana, he programat tres sessions, perquè l´última sessió és
una cançó i pense que els agradarà treballar-la.

1a sessió:
Present simple/present continuous
-

Veure el següent vídeo de Learnenglishkids i fer les activitats de preparació, el joc i la
fitxa:

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/node/13962

Enviar al meu e-mail la fitxa The woolly jumper, present simple and continuous (si podeu).
-

Practicar grammar amb les activitats que proposen en el següent enllaç de
Learnenglishkids:

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/node/18930

2a sessió
Prepositions
-

Escoltar esta cançó:

https://www.youtube.com/watch?v=QYerFOnPxu8

-

Vore este vídeo de Learnenglishkids i fer les activitats:

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-videos/heros-adventure

Enviar fitxa Hero´s adventure, prepositions of place.

3ª sessió
Vore el següent vídeo de la cançó This is me i fer l´activitat proposada de filling gaps.
https://www.youtube.com/watch?v=CjxugyZCfuw

Ampliació:
-

Escoltar música en anglés amb la lletra en anglés, la música sempre és inspiradora i
sempre funciona amb els/les xiquets/es.

-

Practicar amb el diccionari wordreference, sempre que no sàpiguen una paraula la poden
buscar i escoltar la pronunciació.

-

Vore sèries de TV en anglés, jugar a vídeo jocs en anglés, vídeos en anglés… És
interessant que estiguen en contacte amb la llengua fent activitats que escullen ells/elles
i també és bó que escolten un anglés més col·loquial.

-

Vore vídeos de Happy Learning en anglés. Tot el contingut de Happy Learning és
curricular, és una bona forma d´estar en contacte amb continguts d´altres àrees en

-

anglés: https://www.youtube.com/channel/UC8eJxPzmvTb12v7LlZUJcLQ
Vore vídeos del National Geographic en anglés, utilitzen un llenguatge formal, clar amb
una pronunciació molt standard, per eixemple: https://www.youtube.com/watch?v=4HGNqFdaD34

This Is Me
Keala Settle, The Greatest Showman
I am not a ________ to the dark
Hide away, they say
'Cause we don't want your broken ______
I've learned to be ashamed of all my
_____
Run away, they say
No one'll _____ you as you are
But I won't let them break me down to
_____
I know that there's a place for us
For we are ________
When the sharpest words wanna cut me
_____
I'm gonna send a _____, gonna drown them
out
I am _______, I am bruised
I am who I'm meant to be, this is ____
Look out 'cause here I ______
And I'm marching on to the beat I ______
I'm not scared to be seen
I make no ________, this is me
Oh-oh-oh-oh
Oh-oh-oh-oh
Oh-oh-oh-oh
Oh-oh-oh-oh
Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh
Another round of bullets hits my _____
Well, fire away 'cause today, I won't let
the shame sink __
We are bursting through the barricades
and
Reaching for the ____. We are
_________
Yeah, that's what we've become (yeah,
that's what we've become)
I won't let them ______ me down to dust
I know that there's a _______ for us
For we are glorious

When the _________ words wanna cut me
down
I'm gonna send a flood, gonna drown them
out
I am brave, I am _________
I am who I'm meant to be, this is me
______ out 'cause here I come
And I'm _________ on to the beat I drum
I'm not _______ to be seen
I make no apologies, this is me
Oh-oh-oh-oh
Oh-oh-oh-oh
Oh-oh-oh-oh
Oh-oh-oh-oh
Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh
This is me
and I know that I deserve your _______
(Oh-oh-oh-oh) 'cause there's nothing I'm
not worthy of
(Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh)
When the sharpest words wanna cut me
down
I'm gonna send a flood, gonna drown them
out
This is brave, this is proof
This is who I'm meant to be, this is me
Look out 'cause here I come (look out
'cause here I come)
And I'm marching on to the _______ I
drum (marching on, marching, marching on)
I'm not scared to be seen
I make no apologies, this is me
When the sharpest words wanna cut me
down
I'm gonna send a flood, gonna drown them
out
I'm gonna send a flood
Gonna drown them out
Oh
This is me

