
RECOMANACIONS ANGLÈS

Recomanem repassar les activitats del llibre digital de la unitat 1, 2, 3 i 5. Si 

encara no us heu registrat podeu fer-ho a través de la pàgina web 

http://www.go.richmonddigital.net/  introduint el codi personal. També podeu 

accedir introduint l’usuari: richmond2020 amb la contrasenya: richmond 

Continguts:

1. Happy Families (vocabulari dels membres de la familia)

2. Ready for school (vocabulari d’objectes escolars)

3. Popular Pets (vocabulari dels animals)

4.

5. Let’s dance  (vocabulari de les parts del cos i els moviments)

Què més podem fer a casa?

- Fer un pòster de cada unitat dibuixant i etiquetant amb el nom en 

anglès.  Per exemple, de la unitat 5 poden fer un pòster amb tot el 

vocabulari de les parts del cos. Poden dibuixar-se i nomenar cada part 

del cos (head, eyes, legs).

- També fer un pòster dels números, dels colors, dies de la semana i del 

temps (sunny, windy, rainy, cloudy). Fer un calendari per practicar els 

dies de la setmana amb el temps que fa cada dia. 

-  Fer llistat de paraules en català i anglès. Per exemple, del vocabulari 

dels aliments (aquest vocabulari el treballarem al tornar). Escriure la 

paraula en català i buscar la paraula en anglès (escoltar la 

pronunciació). Per exemple; poma-apple, taronja-orange. Fer un dibuix. 

També d’objectes que hi observem al nostre voltant: a l’habitació (bed, 

teddy, table, books); al menjador (table, lamp), etc. 

Al tornar a l’escola veurem tots els pòsters i treballs!

- Escoltar algun conte en anglès amb reforç visual i escoltar cançons.

- Pel que fa a recursos digitals recomanem les següents webs:



Recomanacions

Koalatext Web:

http://www.koalatext.com/public/index.p
hp/indexgrades

Podeu fer el nivell 1. És una 
web educativa molt 
recomanable.

British Council Web:

https://learnenglishkids.britishcouncil.or
g/es/node/18079

L’apartat Grammar and 
vocabulary conté els word 
games que són adequats per 
repassar vocabulari. En 
l’apartat Listen and watch  
poden escoltar i veure 
històries i cançons.

Richmond 
and Go

App:

https://play.google.com/store/apps/detai
ls?id=com.itbook.go&hl=en

Molt apropiada per treballar 
tots els continguts que estem 
treballant al llibre.

Clan rtve https://www.rtve.es/infantil/ingles/ Series infantils en anglès

KinderLingo App: 
https://play.google.com/store/apps/detai
ls?id=com.Q360Media.KinderLingo_En
glish&hl=en

Vocabulari i jocs amb la 
pronunciació correcta del 
nom dels animals, aliments, 
transports, roba i colors.

English for kids Web:

https://play.google.com/store/apps/detai
ls?id=vn.magik.englishkid&hl=en

Visualitzar els vídeos curts. 
Molt adequats per practicar 
estructures en anglès:

Good morning. How are you? 
What are you doing? I’m 
jumping.

Learn First 
Words

Web:

https://play.google.com/store/apps/detai
ls?id=com.TooFunnyArtists&hl=en

Pronunciació de vocabulari: 
parts del cos, animals, 
aliments, etc.


