
QUE PUC FER AQUEST ESTIU PER PRACTICAR L’ANGLÈS 

 

A continuació us suggerim unes quantes pàgines web amb opcions per treballar 

i repassar l’anglès durant aquest mesos d’estiu!  

 

CICLE MITJÀ (3R I 4T PRIMÀRIA) 

Us recomanem algunes pàgines on podeu trobar MOLTÍSSIM material per repassar 

l’anglès aquest estiu, òbviament no vol dir que s’hagi de fer tot però estaria bé que de 

tant en tan us proposéssiu un tema i fer un repàs =). Si coneixeu altres pàgines també 

les podeu fer servir! No cal que siguin les nostres! L’important és que aneu fent, de 

tant en tant, alguna activitat en anglès per a que, de cara al curs vinent, no se’ns oblidi!  

Pàgina del Bristish Council  

Aquí trobareu feina de molts nivells tant de la dimensió oral, lectora o escrita. És cert 

que recomanem el nivell A1 o A2 per fer amb els vostres fills, ja que està adreçat a un 

perfil d’alumnat més gran, però també podeu provar de fer junts aquells més difícils i 

posar-vos a prova!  

 

Listening- Escoltar 

http://learnenglish.britishcouncil.org/skills/listening/beginner-a1 

Reading-Lectura 

http://learnenglish.britishcouncil.org/skills/reading/beginner-a1 

Writing- Escriure 

http://learnenglish.britishcouncil.org/skills/writing/beginner-a1 

 

British council kids  

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/resources 

British council teen (Tot I que està adreçat a adolescents hi ha exercicis que 

podem filtrar per nivells A1,A2 inclús B1 I aprofitar) 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/content 

Webs amb diferents tipus de recursos per aprendre anglès (seleccioneu el 

vostre nivell) 
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http://www.koalatext.com/public/index.php/indexgrades 

https://esl-kids.com/flashcards/flashcards.html 

https://elt.oup.com/learning_resources/courses/younglearners/?cc=global&selLanguag

e=en&mode=hub 

http://www.angles365.com/classroom/ 

http://www.scholastic.com/teachers/story-starters/index.html (per escriure històries) 

 

Receptes 

https://www.eatsamazing.co.uk/recipes 

 

Noticies 

https://www.newsinlevels.com/ (Diferents noticies en anglès i amb diferents nivells de 

dificultat) 

 

Texts per llegir i escoltar en anglès  

https://tinytexts.wordpress.com/ 

https://www.wilbooks.com/books-read-aloud (Cliqueu sobre el nivell que creieu més 

adient i escolliu una historia per poder-la escoltar) 

 

Històries Llegides (Storytellers) 

https://www.storylineonline.net/ 

https://www.youtube.com/channel/UCbqmj1hzxuAXsjk08k-KP6w/videos 

https://www.youtube.com/channel/UCqYtgDjVbwjQX83N7Ohmpcw/playlists (Pete the 

cat stories with video) 

https://www.wilbooks.com/books-read-aloud (Cliqueu sobre el nivell que creieu més 

adient i escolliu una historia per poder-la escoltar) 

 

Jocs 

https://www.funbrain.com/ 

https://pbskids.org/games/ 

https://www.ictgames.com/mobilePage/literacy.html 
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https://www.gamestolearnenglish.com/ 

https://www.highlightskids.com/   (Una web que conté un gran recull de jocs per 

aprendre anglès, receptes, manualitats… Ideals per fer en familia!) 

 

 

PROPOSTES 

També us proposem un recull d’idees per no perdre contacte  amb l’anglès:  

 Veure sèries/pel·lícules en anglès (Podeu aprofitar pel·lícules que ja hàgiu vist, 

així us serà més fàcil de veure, també podeu posar subtítols per ajudar-vos =)) 

 Escriure un diari d’estiu: Podeu escriure alguna cosa que us hagi passat o que 

hàgiu fet cada dia, al principi poden ser frases curtes i, poc a poc, podeu 

animar-vos a escriure una mica més! 

 Si viatgeu .... UTILITZEU l’anglès! Si teniu la sort de marxar fora aquest estiu i 

és un lloc on podeu practicar l’anglès.... endavant! Podeu saludar en entrar a 

les botigues o hotels, preguntar coses als venedors, preguntar a algun altre 

viatger d’on és... que no us faci vergonya! 

 Lectura en anglès: Si teniu llibres en anglès podeu aprofitar per llegir i veure si 

podeu entendre gairebé tot! També podeu utilitzar les pàgines de lectures que 

us hem adreçat 

 Karaoke: Aprofitant que segur que busqueu cançons al Youtube podeu 

aprofitar per buscar les lletres en el mateix canal i veure lo bé que canteu en 

anglès! Podeu anar a canals com super simple songs i d’altres i a partir d’aquí, 

anar pujant la dificultat =) 

 

Esperem que gaudiu de les nostres propostes i recomanacions!  

Us veiem l’any que ve amb les piles carregades!  
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