
 

 

 
 SUSPENSIÓ DE CLASSES PEL COVID-19  
  

RECOMANACIONS ANGLÈS 5è 
Setmana del 19 al 30 de març 

 
• Aplicacions per a tàblet i pàgines web. 

 

 Snappet (alumnat de 5è).  Aquesta metodologia digital personalitzada permet 

als alumnes autoavaluar-se i als mestres, fer un seguiment del seu 

aprenentatge. Els alumnes tenen diverses Unitats de Snappet (nivell de 4t per 

reforçar i 5è per ampliar coneixements). Els alumnes poden practicar 

diàriament les 4 destreses lingüístiques: Listening, Speaking, Writing and 

Reading.  

 Vooks. 

 Funny English Games. 

 British Council for kids. 

 Wacky Web Tales. 

 

• Sèries, vídeos i curtmetratges (internivells). 

 

 Topsy and Tim (YouTube) 

 Partly Cloudy. 

 Arthur. 

 Anne with an E (Netflix). 

 

• Student and Activity Book. 

 

 Recomane que feu les “Units 1 and 2” del Student and Activity Book. 

Disposeu també d’una “Online Zone” on podeu accedir mitjançant aquest 

link: https://elt.oup.com/student/amazingrooftops/ 

 i 6è

https://elt.oup.com/student/amazingrooftops/


 

 

 

Aquells que voleu fer autoavualcions de les unitats dels llibres i disposar de 

més material didàctic (Project Website i E-readings) cal vos registreu en: 

www.blinklearning.com i afegir el codi que teniu a la contraportada del 

Activity Book. En aquest espai podreu accedir al vostre I-Progress Check 

(autoavaluacions) i afegir amb el dibuix del llibre que hi ha al costat: 

 Project Website:  

CODI de 5è: OUPN928RM1ARF 

CODI de 6è: OUPOQWBJNTUT9 

 

 E-reader, “Danger Bugs”:  

CODI de 5è: OUP98Y65EJTIG 

CODI de 6è: OUPG6JHNQU57V 

 

 És molt fácil, un poc de paciència. 

 

 Recordeu que també disposeu d’un  audio llibre (aquells que el teniu a casa) 

que podeu escoltar online mitjançant el codi que està escrit a la 

contraportada del llibre. 

 

• Projectes.  

 “I”m an artist”. En aquest projecte, els alumnes triaran individualment un 

artista que els agrade (cantant, actor, actriu, personatge cèlebre…etc). 

Preparan un speaking al voltant d’aquest personatge, de 6 minuts de duració 

mínima i el presentaran a la resta dels companys emprant aquells recursos 

que consideren necessaris. 

 

 

 

 “CALMA, COMPARTIR I TEMPS EN FAMÍLIA” 

 Blanca, la vostra mestra d’Anglès. 

 

 

http://www.blinklearning.com/

