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ENGLISH 

1ST OF 
PRIMARY 

ANIMALS 
Si ja heu acabat totes les activitats de la setmana passada, us proposo una activitat               

molt divertida per tal de que seguiu practicant els animals en anglès.  

Consisteix a inventar un animal nou! 
 

Heu de triar el nom de dos animals en anglès. Poden ser dos que ja conegueu o                 

podeu investigar i conèixer el  nom de dos animals nous en anglès.  

Quan els hagueu triat, heu de barrejar els seus noms .  

 

Per exemple: dog i fish = doish.  
A continuació, heu de dibuixar el vostre nou animal i escriure el nom a sota, fent servir                 

la frase que tots/es coneixeu: “ It’s a…” 
 Segur que surten animals divertidissims! 

Us deixo un dibuix del meu DOISH. 

Porteu-los a l’escola quan tornem, serà divertit veure els animals que heu inventat. 

·  
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2ND OF 
PRIMARY 

Hello everyone! Us animo a acabar les activitats de la setmana passada i a seguir               

practicant english amb aquesta nova activitat que us proposo. 

NUMBERS & COUNTRYSIDE. 
Practiqueu els nombres de l’1 al 20 amb aquests dos vídeos. Fixeu-vos molt bé com               

s’escriuen! 

https://www.youtube.com/watch?v=2GTiW7f3YBs 

https://www.youtube.com/watch?v=D0Ajq682yrA 

A continuació, feu un dibuix d’un paisatge campestre seguint les següents           
instruccions: 
1.  A BROWN FARM 
2.  A BLUE LAKE. 
3.  TWO RIVERS. 
4.  ELEVEN TREES. 
5.  A BIG RAINBOW. 
6.  FIFTEEN HILLS. 
7.  THREE ROCKS. 
8.  A HEDGEHOG. 
9.  A BLACK SPIDER. 
10. A FOX 
Porteu-los a l’escola quan tornem. Els penjarem al English corner. Don’t forget the             
rainbow! :)  

3RD OF 
PRIMARY 

VERB TO BE 
Hello everyone! Si ja heu acabat les activitats de la setmana passada, us animo a               

seguir treballant el verb To Be amb aquesta activitat de writing. 
- Repasseu la cançó del verb TO BE. Recordeu que, en català, vol dir SER o               

ESTAR  
      https://www.youtube.com/watch?v=RRY4sUOgHVs 
  

- A continuació, feu 8 frases, una amb cada pronom, fent servir el verb TO BE               
i els adjectius següents. ( FAST, BEAUTIFUL, NICE, HAPPY, SAD, FUNNY,           
INTELLIGENT, ANGRY) .  
Coneixéu el significat de tots ells? Si no és així, us animo a buscar-ho en               

un diccionari. 
 
Exemple: 1. I am funny. 
                 2. You ... 
                 ... 

- Us animo també a fer un joc de memory amb aquesta adjectius. En una              
targeta poseu l’adjectiu en anglès i a l’altra targeta el poseu en català.             
Després podeu jugar amb algun familiar a trobar les parelles i passar una             
bona estona practicant anglès. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2GTiW7f3YBs
https://www.youtube.com/watch?v=D0Ajq682yrA
https://www.youtube.com/watch?v=RRY4sUOgHVs
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4TH OF 
PRIMARY 

Hello everyone! Us animo a acabar les activitats de la setmana passada i a seguir               

practicant el VERB TO BE amb aquest joc online. Llegiu amb atenció els exemples              

que us donen abans.  Us ajudaran molt! 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/present-simple-verb-be 

- A continuació, feu 8 frases, una amb cada pronom, fent servir el verb TO BE               
i els adjectius següents. ( FAST, BEAUTIFUL, NICE, HAPPY, SAD, FUNNY,           
INTELLIGENT, ANGRY) .  
Coneixéu el significat de tots ells? Si no és així, us animo a buscar-ho en               

un diccionari. 
 
Exemple: 1. I am funny. 
                 2. You ... 
                 ... 

5TH OF 
PRIMARY 

Hello!!Ei, ja heu participat a tots els jocs i activitats que us vaig proposar la setmana                

passada? Estic segura que encara no ho heu xafardejat tot! Hi havia moltes             

activitats! Però per si de cas algú no en va tenir prou, aquí us presento una pàgina on                  

podeu posar en pràctica les vostres dots culinàries! Voleu fer de cuiners/es in             
english? Let’s go! 

Unicorn cupcakes (magdalenes d’unicorn): 

https://www.bbcgoodfood.com/recipes/unicorn-cupcakes 

Per si preferiu fer una pizza o qualsevol altre plat: 

https://www.bbcgoodfood.com/recipes/collection/kids-cooking 

6TH OF 

PRIMARY 

Hi there! Desitjo que les activitats de la setmana passada hagin estat útils i              

interessants. Per qui les hagi acabat us proposo una activitat relacionada amb la             

cuina. Mireu el vídeo “How to make the perfect omelette” i feu les activitats online. Si                

la vostra família hi està d’acord… You can prepare cheese, mushroom or crispy             
bacon omelettes. Delicious!!! 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/video-zone/how-make-perfect-

omelette?_ga=2.209908630.207774270.1585054401-164533709.1584547795 

També podeu visualitzar altres vídeos de cuina d’en Jaimie Olivier i el seu canal de               

Youtube Jamie’s Ministry of food. Per exemple: 

- Easy family lasagne:https://www.youtube.com/watch?v=SalyS66njMY 

- Cracking burger: https://www.youtube.com/watch?v=gVnZI_7q-vk 

Si algú vol escriure una de les receptes elaborades pot seguir el següent format: 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/present-simple-verb-be
https://www.bbcgoodfood.com/recipes/unicorn-cupcakes
https://www.bbcgoodfood.com/recipes/collection/kids-cooking
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/video-zone/how-make-perfect-omelette?_ga=2.209908630.207774270.1585054401-164533709.1584547795
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/video-zone/how-make-perfect-omelette?_ga=2.209908630.207774270.1585054401-164533709.1584547795
https://www.youtube.com/watch?v=SalyS66njMY
https://www.youtube.com/watch?v=gVnZI_7q-vk
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Recipe Name: ____________ 

Ingredients and tools: __________________________________________________ 

                                    __________________________________________________ 

                                    __________________________________________________ 

Steps: 

1. ______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________ 

 

Per últim us proposo un game online, jobs and occupations memory, és un joc de               

memòria de les professions en el qual les parelles mantenen una relació de significat.              

Per exemple: doctor - disease. Podeu jugar a altres jocs d’aquesta web. Enjoy!  
 https://www.educaplay.com/types-of-activities/memory-games.html 

 

 

 
 
 
 

https://www.educaplay.com/types-of-activities/memory-games.html

