
Bones famílies, 

Com que sembla ser que estarem alguns dies sense poder anar a l’escola hem pensat que 

estaria bé que els vostres fills i filles puguin, d’alguna manera, seguir tenint contacte amb la 

llengua anglesa. 

Al Class Dojo aniré penjant les activitats finals dels vostres fills, passeu-hi de tant en tant per 

fer-hi una ullada. Ho van fer molt bé! 

Hi ha alguns de vosaltres que ja heu accedit a l’aplicació que us vaig recomanar i jo ja vaig 

seguint els progressos dels vostres fils i filles. Si encara no ho heu fet, us recordo que podeu 

baixar-vos l’aplicació “Duolingo”, és una aplicació molt senzilla d’utilitzar i en la qual es treballa 

d’una manera o altra les diferents dimensions de la llengua anglesa.  

Avui us faig les següents propostes: 

 En una llibreta, en fulls o a través del Class Dojo, que cada dia que vulgueu (estaria bé 

almenys dos a la setmana) escriguin la data i el temps. A continuació que escriguin una 

cosa que tinguin i  una cosa que no tinguin, ho intentin descriure i ho dibuixin. A 

continuació us passo dos exemples. El primer, que seria el mínim, i està bé. I el segon, 

que seria extens i també està bé. Cadascú amb el que se senti millor. 

Us passo un enllaç per recordar el verb “Tenir”, que el vam explicar la setmana passada. En 

aquest enllaç també hi ha algun joc per practicar. 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/have-got 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

També us passo enllaços de les cançons que us poden ajudar. Recordeu que podeu activar els 

subtítols de les cançons per si hi ha alguna part de la cançó que no està escrita. 

Thursday 19th March 2020.  

It’s sunny and hot. 

 

I’ve got a dog. It’s brown and small but it’s 

beautiful. Its name is Kipsy. It’s a good dog 

and I like it very much. I haven’t got a cat. 

 

 

Wednesday 18th March 2020.  

It’s cloudy and cold. 

 

I’ve got a dog. I haven’t got a cat. 

 

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/have-got


Dies de la setmana: https://www.youtube.com/watch?v=3tx0rvuXIRg 

Mesos de l’any: https://www.youtube.com/watch?v=v608v42dKeI 

Temps: https://www.youtube.com/watch?v=CXKj7bm4Ops 

En aquesta llibreta, fulls o a través del Class Dojo també poden fer un recull de qualsevol cosa 

que tingui relació amb la llengua anglesa. Com per exemple si han cantat una cançó en anglès, 

o l’han traduït, han mirat alguns dibuixos o han llegit alguna paraula en anglès en algun lloc. 

Poden enviar-me vídeos, fotos, cartes... El que els motivi més! I si se us acut qualsevol altra 

cosa, vosaltres mateixos. Sempre, això sí, intentant escriure les paraules que sàpiguen en 

anglès, no cal que siguin totes, però sí totes les que saben sense ajuda de cap diccionari. 

Si teniu qualsevol dubte o proposta, no dubteu en posar-vos en contacte amb mi ja sigui a 

través del Class Dojo o per correu electrònic: sparra22@xtec.cat 

 Com a segona proposta, aquesta més familiar, us passo un document amb una 

adaptació del joc “Scattergories”. Es tracta de amb un temps limitat (un minut i mig 

com a molt), intentar buscar una paraula d’un seguit de categories que comenci amb 

una lletra determinada. Si la meva paraula no la té ningú, sumo dos punts, i si la tinc 

igual que un altre, sumo 1 punt. Al final de les cinc rondes sumem tots els punts i 

finalitza la partida. Al document veureu que hi ha tres models de partides però podeu 

decidir vosaltres altres models amb categories diferents. Es pot fer sobre el model que 

us adjunto o en qualsevol full o llibreta. 

 

No cal dir que és voluntari, com tot el que us pugui proposar. Ara bé, us animo a 

participar-hi! 
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