PROPOSTA DE TASQUES PER FER A CASA - CONFINAMENT 2020Nom de
l’activitat

Descripció

Material necessari

Link

Routines
(Cris)a

Selecció de cançons en anglès
de rutines que fem servir a ‘aula.

Dispositiu amb connexió
a internet

https://www.youtube.
com/watch?v=xC3xSij
7n4c
https://www.youtube.
com/watch?v=XcW9C
t000yY

Storytelling
( Cris)

Explicació de la historia Pretty
Ritty, després ells amb la família
l’han d’intentar representar i
enviar una petita mostra.

Dispositiu amb connexió
a internet.

https://www.youtube.
com/watch?v=uXm-9
pcJEEs

Routines ( Alba)

Memory colors
Bingo weather

Están a la carpeta P5
Routines / Si no es té
impressora, és poden fer
a mà

Drawing
dictation

Video donant direccions per
dibuixar el seu monstre. Els nens
després enviaran cadascú la
foto del seu i es farà una
composició i
es posarà la veu al monstre.

Dispositiu amb connexió
a internet

https://www.youtube.
com/watch?v=AM4d3
1DJEAA

INF

(Cris)

CI

ANGLÈS 365
(Patri)

Pàgina amb propostes de jocs i
altres activitats per treballar
diferents aspectes i continguts
de la llengua.

Ordinador
+
Connexió Internet
Utilitzar navegador
MOZILLA FIREFOX

http://www.angles36
5.com/

British Council
Kids
(Gemma López)

De la pàgina British Council
Kids.
Per nivell de 1r: col·locar a la
paperera de reciclatge cada
objecte. Surt escrit l’objecte
en anglès però només et fa
feedback auditiu quan
corregeix.

Ordinador
+
Connexió Internet

https://learnenglishk
ids.britishcouncil.or
g/games/clean-andgreen

Farm Animals
games
(Laia Riba)

Jocs online per aprendre el
vocabulari dels animals de
granja (seguint el projecte de les
masies que estàvem treballant)

Ordinador
+
Connexió Internet

https://www.eslgam
esplus.com/farm-ani
mals-interactive-eslboard-game/

Visualització del conte Jack and
the Beanstalk ( vam introduir el
procés de germinació de la
llavor i vam aprofitar per veure
/treballar aquest conte)
https://youtu.be/fN_C-eGzEEs

http://www.eslgame
sworld.com/member
s/games/vocabulary
/memoryaudio/farm
%20animals/index.h
tml

https://learnenglishk
ids.britishcouncil.or
g/archived-word-ga
mes/find-the-pairs/f
arm-animals
Other web pages:
www.abcya.com
www.starfall.com
www.squigglepark.c
om (Reading
games)
www.prodigygame.c
om (maths games)
www.zapzapmath.c
om
www.mysterydoug.c
om (Science
lessons)
www.kidsnationalge
ographic.com
www.storylineonline
.net (storybooks
read aloud)
www.scholastic.com
Activities to be
done at home
connected with
colours
(Núria
Lancharro)

5 activitats per fer a casa per
treballar els colors (cosecha
propia - Núria English)
Instagram:
@theysay_nuria_english

youtube

https://www.youtube.
com/watch?v=kpkyxk
0MYHc&feature=emb
_logo

Clean and green
- Recycle
(Núria
Lancharro)

pàgina Bristih Council per
reciclar diferents materials

pc + internet

https://learnenglishki
ds.britishcouncil.org/
games/clean-and-gre
en

ANGLÈS 365

Pàgina amb propostes de jocs i
altres activitats per treballar
diferents aspectes i continguts
de la llengua.

Ordinador
+
Connexió Internet
Utilitzar navegador
MOZILLA FIREFOX

http://www.angles36
5.com/

Bristish Council
Kids.
(Gemma López)

De la pàgina British Council
Kids.
Per nivell de 2n :
Es descobreixen frases en
anglès a partir de desxifrar un
missatge.

Ordinador
+
Connexió Internet

https://learnenglishk
ids.britishcouncil.or
g/games/secret-cod
er

Tiny Cards
(Patri)

Pàgina per fer flashcards amb
imatge, paraula i so. Molt fàcil.

Ordinador
+

https://tinycards.duoli
ngo.com/

Connexió Internet
Ordinador
+
Connexió Internet

http://teacher.schola
stic.com/commclub/i
ndex.htm

És ideal perquè treballin des
de casa a partir de CM..

Ordinador + Internet

http://www.koalate
xt.com/public/

Twinkl

Hi ha molts recursos i idees.
Clicant a la pastanya
coronavirushelp, u
 s demana
mail, password i codi. El codi
d’ajuda és:
ESPTWINKLHELPS.

ídem.

https://www.twinkl.
es/

Wizer

Fitxes interactives per
repassar alguns conceptes
treballats durant el trimestre

Dispositiu amb
connexió a internet

https://www.youtub
e.com/watch?v=Xc
W9Ct000yY

Edu365
Activitat de
lectura i
escolta
per 3r/4t
Koalatext

CM

( Cris)

Activitat de lectura i escolta :
(no hi ha preguntes de
comprensió).

https://www.youtub
e.com/watch?v=Xc
W9Ct000yY

CS

BREAKOUT
cultural
information
(Yolanda G.)

Escape amb preguntes sobre
cultura dels diferents països i
un missatge positiu en
aquesta situació de
confinament.

Ordinador, tablet o
mòbil + connexió a
internet

https://view.geni
al.ly/5df69a7aa08
8af0ef38721cc/ga
me-breakout-bre
akout-in-family

Quizlet

Activitats per repassar el
vocabulari i la gramàtica de la
unitat 4 de Rooftops

Ordinador, tablet o
mòbil + Connexió a
internet

https://quizlet.com/
_873vv1?x=1jqt&i=x
ylm2

Escape room
(What a
game!) Kevin
Albacete

Joc interactiu amb el qual els
alumnes poden repassar
continguts establerts per
cicle superior

Ordinador, tablet o
mòbil + connexió a
internet

http://bit.ly/reviewt
eacherkev

Who wants to
be a
millionaire? Kevin
Albacete

Joc per repassar les
nacionalitats

Ordinador, tablet o
mòbil + connexió a
internet

http://bit.ly/nationte
acherkev

Escape room
(Pokémon
Let’s Go
English) Kevin
Albacete

Joc interactiu per repassar
continguts de 6è de primària

Ordinador, tablet o
mòbil + connexió a
internet

http://bit.ly/pokemo
nletsenglish

Anne frank

Activitat de comprensió
lectora i videos sobre la vida
d’Anna frank. Amb fitxa de
seguiment. Trobareu la fitxa
anexxa dins la carpeta
activitats de confinament.
https://drive.google.com/open
?id=1SPELEY3YZ-yqQsEhzi
mF-TJjNWUYUlRb

Ordinador + Connexió
a internet

Film (review)
(Judit)

Escull una pel·lícula i mira-la
en anglès, després fes un
comentari d’aquesta i envia’l
al teu mestre. Pots utilitzar
una imatge de la pel·lícula.

Ordinador + Connexió
a internet

Reading
(Judit)

Triar 1-2 exercicis de
comprensió lectora (reading)
del següent enllaç i fer els
exercicis
“check
your
understanding”

Ordinador + Connexió
a internet

Let’s cook!
(Judit)

Podeu
realitzar
alguna
recepta de cuina (pastís,
galetes,
carn,
pasta…).
Podeu anotar en un full els
ingredients, les quantitats
necessàries i el procés de
realització i fer-lo arribar al
vostre tutor/a quan tornem a
l’escola
o
per
correu
electrònic.

Full + estris per
escriure

ESCAPE
ROOM PAST
SIMPLE

Video 1;
https://www.youtube
.com/watch?v=PWx
mGk4cQos
Activitats de
comprensió
lectora:
http://www.koalatext
.com/public/index.p
hp/unitsv2/32
Video 2
d’ampliació;
https://www.youtube
.com/watch?v=tlicgl
VgkcA

https://learnenglish
teens.britishcouncil.
org/skills/reading/el
ementary-a2-readin
g

https://view.genial.l
y/5e7b9d9fabac3b
0e39b2496b

BREAKOUT
cultural
information
(Yolanda G.)

Escape amb preguntes sobre
cultura dels diferents països i
un missatge positiu en
aquesta situació de
confinament.

Ordinador, tablet o
mòbil + connexió a
internet

https://view.geni
al.ly/5df69a7aa08
8af0ef38721cc/ga
me-breakout-bre
akout-in-family

BREAKOUT
A world of
Sports
(Adrià)

Escape pels més esportistes
on han de trobar al lladre que
ha robat la copa del món de
futbol utilitzant els seus
coneixements d’anglès.

Ordinador + connexió
a internet

https://view.geni
al.ly/5c1feae70ee
afa309dbe0874/i
nteractive-conte
nt-a-world-of-spo
rts

OXFORD
PRIMARY

Oxford
Resources
(Anna H.)

Online learning zone Primary
resources

Ordinador
+
Connexió Internet

NATIONAL
GEOGRAPHIC

Tots els
nivells
(Anna H.)

Games, videos, animals,
Explore.
https://kids.nationalgeograph
ic.com/

Ordinador
+
Connexió Internet

THE WEEKLY CS
MAG
(Anna H.)

Música, entrevistes,
E-speaker, quizz, cooking, one
of us, portraits...

Ordinador
+
Connexió Internet

http://www.alacarta
.cat/the-weekly-ma
g/tall/music-intervie
w-with-eric-verges-fr
om-els-catarres

Activitats on-line
autocorrectives de tot tipus
de gramàtica, vocabulari….

Ordinador
+
Connexió Internet

https://agendaweb
.org/

Activitats online

Ordinador + connexió
Internet

https://www.learni
ngchocolate.com/

KIDS

a la carta.cat

LISTENING
DIVERSOS
(Anna H.)
AGENDA
WEB

Tots els
nivells
(Patri)

WEBS
DIVERSES

Tots els
nivells
(Yolanda G.)

https://www.talken
glish.com/
https://www.bbc.c
o.uk/learningengli
sh/
https://learnenglis
hkids.britishcounc
il.org/

Interactive
Worksheets

Tots els
nivells
(Yolanda G.)

Activitats online
autocorrectives

Ordinador + connexió
Internet

https://www.livewo
rksheets.com/wor
ksheets/en/Englis
h_as_a_Second_L
anguage_(ESL)

Online
games

Tots els
nivells
(Yolanda G.)

Web per crear jocs online
tipus: pasapalabra,
endevinalles, etc.

Ordinador + connexió
internet

https://www.educa
play.com/?lang=e
n

Webs per
crear
material

Tots els
nivells
(Mariona)

Webs per crear fitxes
interactives i jocs.

Ordinador/tablet +
connexió a internet

https://learningapp
s.org/
https://wizer.me/

Web per
trobar
icones gratis

Tots els
nivells
(Mariona)

Web per trobar icones gratis
per poder crear material
visual atractiu.

Ordinador/tablet +
connexió a internet

https://www.flatico
n.com/

Jocs

Tots els
nivells
(Mariona)

Web amb jocs classificats
per “topics”.

Ordinador + connexió a
internet

https://www.mes-g
ames.com/

Web amb
activitats

CM i CS
(Mariona)

Web amb diversos links a
activitats online classificades
per “skills”.

Ordinador/Tablet +
connexió a internet

https://sites.googl
e.com/a/xtec.cat/rd
zereral/cm-i-cs-an
gles

1. TOPICS

EDU 365
A partir de 2n
(Gemma
López)

1 MESOS DE L’ANY:
. Pronunciació :
https://freewaytoenglish.com/
meses-del-ano-months-of-the
-year/

Ordinador + connexió
Internet

MESOS DE
L’ANY

. Joc d’Indiana Jones :
https://www.abcya.com/game
s/months_of_the_year
Els hi planteja 2 reptes : en el
primer fa preguntes i has de
seleccionar de quin mes
parla. En el segon repte cal
endreçar els mesos de l’any.
.Per endreçar els mesos de
l’any :
https://www.turtlediary.com/g
ame/months-of-the-year.html
Et permet fer dos jocs
relacionant primer mesos de
l’any i la segona proposta és
mesos de l’any associat a la
seva estació.
edu365
TOPICS

Tots els
nivells a partir
de 1r

*Et permet triar multitud de
tòpics i cal associar imatge
and scriptura-paraula. Fa
feedback auditiu.

Ordinador + connexió
Internet

RECURSOS
DIVERSOS
UAB

Tots els
nivells
(Anna H.)

Eric Carle’s animated pictures
books, Jungle beat collection,
short films, short films about
fine arts.

Ordinador + connexió
Internet

House
vocabulary

De 2n a 6è

Mira al voltant teu dins a casa i fes una llista
d’objectes (Per exemple: taula, finestra, porta ….)

LLibreta d’anglès o
full.

Tradueix el nom d’aquests objectes amb l’ajuda d’un
traductor (ordinador,tablet o mòbil) o diccionari
(català/castellà -anglès). Escriu la paraula en anglès

Post-its o trossos
de paper i celo.
Ordinador,tablet o

(Mireia)

https://www.gamest
olearnenglish.com/f
ast-vocab/
http://blogs.uab.cat/
equipice-a-project/
materials/one-storya-day/

en els post-its o trossos de
paper i enganxeu amb celo a
l’objecte que li correspon. Així
ens quedarà la casa plena de
paraules en anglès. Si és
possible ho pots deixar uns
quants dies així tota la família
practicarà l'anglès.

mòbil

