
ANGLÈS ED. PRIMÀRIA – 3rd TASK -May,11th 2020

TASK 3:
ANGLÈS PRIMÀRIA

1r , 2n , 3r , 4t , 5è  i  6è
La  3a tasca d’anglès consisteix en fer els exercicis del  PUPIL'S PRACTICE KIT que
detallarem a continuació segons el nivell que cursi l'alumne/a

Per accedir al llibre interactiu (PUPIL’S PRACTICE KIT) caldrà repetir les passes
que vau fer a la TASK 2.  Aquells que no us enrecordeu de com accedir-hi,  us
recomanem que seguiu les instruccions del tutorial penjat a la TASK 2. Totes les
tasques també estan penjades al Bloc d'Anglès.

• ALUMNES DE CI (1r i 2n de Primària):

Heu d'accedir a l'apartat de "UNITS",  cliqueu a UNIT 5. Recomanem treballar els 
apartats següents:

1. ANIMATION (Escoltar i veure el vídeo).
2. VOCABULARY 2 (1r de Primària: Troba les paraules a la Sopa de

lletres //  2n de Primària: trobar les paraules a la sopa de lletres i
escriure el vocabulari als requadres segons l'ordre de les imatges).

3. VIDEO (escoltar i veure el vídeo, tantes vegades com es vulgui).
4. REVIEW (1r de Primària:  Formar les parelles  //  2n de Primària:

escriure el vocabulari de la imatge).

                Corregiu-vos els exercicis fets amb l'opció CHECK (la trobeu al final de
       la pàgina).

Què s'ha de fer? Realitzar les activitats esmentades, totes són de treball  
on  line...
Què s'ha de lliurar a la mestra? Crear i completar la graella 
d'autoavaluació (valorant com ha sortit la realització de les activitats: MOLT 
BÉ/ BÉ/ AMB DIFICULTATS)... Aquí baix teniu un model de graella que 
teniu com a referència, no cal que sigui igual...

• ALUMNES DE CM (3r i 4t de Primària):



Heu d'accedir a l'apartat de "UNITS", cliqueu a UNIT 5. Recomanem treballar els 
apartats següents:

1. VOCABULARY 2 ( 1.ordenar les lletres del vocabulari i enllaçar el
listening amb la paraula; i 2.llegir la definició i escriure el vocabulari
que li correspon).

2. VIDEO (escoltar i veure el vídeo, tantes vegades com es vulgui).
3. REVIEW (escriure el vocabulari de la unitat, posant a cada quadrat

la lletra que li correspon, segons la imatge).

Corregiu-vos els exercicis fets amb l'opció CHECK (la trobeu al final de la 
pàgina).

Què s'ha de fer? Realitzar les activitats esmentades, totes són de treball  
on  line...
Què s'ha de lliurar a la mestra? Crear i completar la graella 
d'autoavaluació (valorant com ha sortit la realització de les activitats: MOLT 
BÉ/ BÉ/ AMB DIFICULTATS)... Aquí baix teniu un model de graella que 
teniu com a referència, no cal que sigui igual...

• ALUMNES DE CS (5è i 6è de Primària):

Heu d'accedir a l'apartat de "UNITS", cliqueu a UNIT 4. Recomanem treballar els 
apartats següents:

1. VOCABULARY  2  (1.  descodificar  el  codi  per  tal  de  formar  les
paraules  del  vocabulari;  i  2.  segons  les  definicions  completar  el
crossword, i ordenar les lletres dels quadrats grisos per tal d'omplir la
casella de la paraula secreta).

2. VLOG (escoltar i veure el vídeo, tantes vegades com es vulgui).
3. EXTERNAL EXAMS (5è de Primària: completar els espais buits tot

escoltant  el  listening  //  6è  de  Primària: escriure  la  lletra  de  la
resposta que li correspon segons el context de la conversa, hi ha
frases que sobren).

                         Corregiu-vos els exercicis fets amb l'opció CHECK (la trobeu al final de    
la pàgina).

                        

Què s'ha de fer? Realitzar les activitats esmentades, totes són de treball  
on  line...
Què s'ha de lliurar a la mestra? Crear i completar la graella 
d'autoavaluació (valorant com ha sortit la realització de les activitats: MOLT 
BÉ/ BÉ/ AMB DIFICULTATS)... Aquí baix teniu un model de graella que 
teniu com a referència, no cal que sigui igual...



L'única tasca que han de lliurar a la mestra assignada és la graella d'autoavaluació:
➔ Alumnes de 1r, 2n i 3r : penjaran aquesta graella a la seva carpeta DRIVE
➔ Alumnes de 4t, 5è i 6è: enviaran aquesta graella al correu angles2@esab.cat

TASK 3

  Name + Surnames:                  

  Group:       Unit number:          Date: 

I've done a very good work I've done a good work I've got some problems

LA DATA LÍMIT D'ENTREGA SERÀ DILLUNS 25 DE MAIG

Gràcies per la vostra col·laboració,
Les mestres d'anglès,


