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RECOMANACIONS ANGLÈS 6è 

Setmanes del 15 de maig fins al 5 de juny 

 

 

 

 

• Aplicacions per a tàblet i pàgines web. 

 

 Snappet. Aquesta metodoligia digital personalitzada permet als 

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

aprenentatge. Els alumnes tenen diverses Unitats activades a 

Snappet on poden practicar diàriament les 4 destreses 

lingüístiques: Listening, Speaking, Writing and Reading.  

*Recomane fer, de manera gradual les “Units” que estan 

activades. Si teniu qualsevol dubte contacta’m mitjançant 

l’opció the chat de Snappet o a la següent adressa: 

rosell_bla@gva.es  

mailto:rosell_bla@gva.es
https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.worldatlas.com/articles/most-popular-languages-in-the-world.html&psig=AOvVaw0qtkuCtQTGMNSFFXEpW3I0&ust=1587918663263000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDav5yAhOkCFQAAAAAdAAAAABAD
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 Vooks. 

 Funny English Games. 

 British Council for kids. 

 Wacky Web Tales. 

 Storybird. 

 

• Sèries, vídeos i curtmetratges (internivells). 

 

 Topsy and Tim (YouTube). 

 Partly Cloudy. 

 Arthur ( Official Site). 

 Anne with an E (Netflix). 

 Martha speaks (YouTube). 

 Scooby doo where are you? (YouTube WB Kids). 

 Phineas y Ferb (YouTube). 

 Julie’s Greenroom (Netflix). 

 Sesame Street (www.sesamestreet.org). 

 

 

• Student and Activity Book. 

 

 Recomane que feu la “Unit 5”: Readings, vídeos 

culturals, activitats relacionades amb les lectures i 

consultar la gramàtica. Disposeu també d’una “Online 

Zone” on podeu accedir mitjançant aquest link: 

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

Pots enviar-me els resultats a  la meva adressa: 

rosell_bla@gva.es 

 

Aquells que voleu fer autoavualcions de les unitats dels llibres i 

disposar de més material didàctic (Project Website i E-

readers) cal vos registreu en: www.blinklearning.com i afegir el 

codi que teniu a la contraportada del Activity Book. En aquest 

https://elt.oup.com/student/amazingrooftops/
mailto:rosell_bla@gva.es
http://www.blinklearning.com/
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espai podreu accedir al vostre I-Progress Check 

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

costat: 

 

Project Website: CODI: OUPOQWBJNTUT9 

                    E-reader, “The Lost City”: CODI:.OUPG6JHNQU57V 

 

 És molt fàcil, 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. 

 

 Pàgina oficial d’Oxford amb audio llibres gratuïts en anglès: 

www.oxfordlearnersbookshelf.com (1. Inicia Sessió amb usuari 

i constrasenya 2. Clica en Add to bookshelf). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oxfordlearnersbookshelf.com/


 

4 
 

• Projecte. 

Art Challenge: “More than one object” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hui vos parle del terme “art trobat” –que també es coneix com: “objecte 

trobat” (en francès “objet trouvé”, en anglès, “found art)-. Fa referència a l'art 

realitzat mitjançant l'ús d'objectes que normalment no es consideren artístics, 

moltes vegades perquè no compleixen una funció artística en la quotidianitat. 

Marcel Duchamp va ser un dels pioners del seu establiment a inicis de segle XX. 

 

 

Marcel Duchamp, obra: “The Fountain” (al Museu Moma de Nova York). 

 

   (És un exemple, no cal copiar!)  

 

 

En aquesta ocasió vos anime a fer dibuixos que ens agraden amb els objectes 

que tenim per casa. Però com ho fem? Molt senzill, has de seguir els següents 

passos i fixar-te en els exemples: 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.artelista.com/blog/obras-que-cambiaron-la-historia-del-arte-el-urinario-de-marcel-duchamp/&psig=AOvVaw1gou-zp48JQVdWI37dZ2kP&ust=1589568342899000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPD92-iBtOkCFQAAAAAdAAAAABAD
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 Steps (passos a seguir) : 

 
 

1. Visualització dels vídeos al canal You tube: 

 

-EVERYDAY objects turned fun illustrations. 

-Victor Nunes-Everyday stories. 

 

2. Pensa en els objectes que tens al teu voltant a diari: una llibreta, un 

llàpis, unes claus, un raspall de dents, una pesa de fruita…etc. 

 

3. Tria l’objecte que més t’agrade i visualitza un dibuix amb aquest 

objecte. 

 

4. A continuació, agafa un full en blanc i fes diferents dibuixos amb 

aquest objecte. Als dibuixos el spots afegir qualsevol cosa que 

t’agrade: ulls, cames, pèl, boca, cua…etc. Els pots pintar i també 

afegir els seu nom baix en anglès. 

 

5. Finalment faràs una foto (ben presentada) a la teua composició que 

enviaràs a la teua mestra. 

 

Si ens ha agradat el resultat, podem triar més d’un objecte i fer 

vàries composicions. Els alumnes més majors (i aquells/aquelles més 

atrevits/atrevides) poden “escriure” una xicoteta història utilitzant 

aquestes composicions junt amb frases senzilles en anglès. Recordeu 

que han de ser creacions molt clares i visuals per a poder compartir -

ho de manera virtual amb els nostres companys i companyes.  

 

 

-No oblides escriure el teu nom i cognoms a l’Assumpte, així com 

el grup-classe i enviar-ho a: rosell_bla@gva.es (*En cas de no voler 

que el teu treball es publique al blog d’Arts and Crafts, comunica-ho  

a la mestra). 
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Espere que vos agrade, haveu demostrat ser uns i unes artistes. Gràcies a 

totes les famílies per participar. 

 

 Alguns exemples : 

 

        

 

 

               

 “CALMA, COMPARTIR I TEMPS EN FAMÍLIA” 

Blanca, la vostra mestra d’Anglès. 

rosell_bla@gva.es 

 


