
ACTIVITATS D’ANGLÈS 

RECOMANADES PER A LA 

SETMANA DEL 30 DE MARÇ 

AL 3 D’ABRIL: 

Estimades famílies, continuem fent-vos 

arribar propostes per a poder realitzar junt 

amb els vostres fill i filles en aquestes 

setmanes de confinament. 

De la mateixa manera que la setmana 

passada, aquestes propostes són sempre 

recomanacions que podeu o no dur a terme a 

les vostres cases, sempre amb total llibertat. 

M’agradaria deixar-vos el meu correu per tal de que vos fiqueu en contacte en mi si necessiteu 

alguna aclariment o recomanació o simplement si vos abelleix fer-me arribar alguna coseta dels 

vostre fills/es, heu rebré encantada i agraïda. tortajada_neu@gva.es  

Podeu continuar realitzant les propostes de la setmana anterior i afegir aquestes: 

INFANTIL 3 ANYS 

- 4 seasons: Escoltarem la següent cançó sobre les 4 estacions de l’any 

https://www.youtube.com/watch?v=ksGiLaIx39c . Després d’escoltar la cançó 

podem dividir un full en 4 seccions i en cadascuna escriure el nom d’una estació 

de l’any i ficar una foto del xiquet o la xiqueta en aquesta estació.  

- Very hungry caterpillar: escoltar el conte 

https://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY pintar la papallona en la que es 

converteix el cuc( podeu dibuixar-la vosaltres, deixar que la dibuixen ells o imprimir un 

dibuix de Internet) En acabar el dibuix podeu escriure BUTTERFLY i animar als vostres 

fills i filles a repassar la paraula. 

INFANTIL 4 ANYS 

- 4 seasons: Escoltarem la següent cançó sobre les 4 estacions de l’any 

https://www.youtube.com/watch?v=ksGiLaIx39c . Després d’escoltar la cançó 

podem dividir un full en 4 seccions i en cadascuna escriure el nom d’una estació 

de l’any. Podeu escriure vosaltres la paraula en llapis i deixar que els vostres 

fills i filles repassen la paraula en retolador. Seguidament demanarem als xiquets 

i xiquetes que facen un dibuix d’ells en cada estació de l’any prestant atenció als 

elements de cada estació.  
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- Very hungry caterpillar: escoltar el conte 

https://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY. Fer un dibuix de tots els aliments 

que es menja el cuc l’últim dia i escriure el nom d’alguns d’ells. També poden fer un 

dibuix de la papallona final i escriure al dibuix la paraula BUTTERFLY. 

 

INFANTIL 5 ANYS 

- 4 seasons: Escoltarem la següent cançó sobre les 4 estacions de l’any 

https://www.youtube.com/watch?v=ksGiLaIx39c . Després d’escoltar la cançó 

podem dividir un full en 4 seccions i en cadascuna escriure el nom d’una estació 

de l’any. Podeu escriure vosaltres el nom de les estacions en un full i els xiquets 

i xiquetes que copien les paraules al full dividit en 4. Seguidament demanarem 

als xiquets i xiquetes que facen un dibuix d’ells en cada estació de l’any prestant 

atenció als elements de cada estació.  

- Very hungry caterpillar: escoltar el conte 

https://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY. Fer un llistat de tots els aliments 

que es menja el cuc l’últim dia. També poden fer un dibuix de la papallona final i 

escriure al dibuix la paraula BUTTERFLY. 

 

ENLLAÇOS DE CANÇONS QUE ESCOLTEM HABITUALMENT A L’AULA: 

https://www.youtube.com/watch?v=36n93jvjkDs Days of the week 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XcW9Ct000yY Weather 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j1QBY35LdfA Feelings  

https://www.youtube.com/watch?v=85M1yxIcHpw Numbers 
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