
Anglès: activitats i rutines alumnes de 
P5 
Les famílies dels alumnes de P5, per continuar aprenent i practicant anglès i així fer               

que els infants continuïn en contacte amb aquesta llengua, poden: 

- Escoltar i cantar les cançons que posem a la classe per practicar les rutines: 

o Hello: https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8 
Després els hi podem preguntar com estan (“How are you?”) per a què contestin (“I’m               

happy, sad, sleepy...”). 

o Days of the week: https://www.youtube.com/watch?v=qNJRGHk7sN8 
Després els hi podem preguntar quin dia de la setmana és (“What day of the week is                 

today?”) per a què contestin (“Today is Monday…”) i el temps que fa (“How is the                
weather today?” per a què contestin (“Today is sunny, cloudy, rainy…”) 

o Goodbye: https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY 
Cantar al acabar l’estona de practicar anglès. 

- Escoltar cançons de “Super Simple Songs”      

(https://www.youtube.com/user/SuperSimpleSongs) i veure vídeos de “Wow English TV”        

(https://www.youtube.com/channel/UCx1xhxQyzR4TT6PmXO0khbQ) de diferents   
temàtiques. 

- Jugar a “Memory” de l’apartat “Games” de la web https://www.eslgamesplus.com/ 

- Veure i escoltar “Songs” i “Short stories” de l’apartat “Listen and watch” de la web               

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/. També es poden imprimir “Flashcards” de       
l’apartat “Print and make” de la mateixa web per tal de confeccionar els vostres propis               
“Memory” i jugar en família (caldrà imprimir dos parells de flaschards per tenir les              
parelles), o que els nens copiïn els noms de cada imatge a la part en blanc, segons el tema                   
(es pot fer en lletra lligada per practicar també el grafisme). 

- Buscar, imprimir i fer activitats del tipus de les que s’adjunten.  

Les temàtiques que poden treballar els nens de P5 són: numbers (0-20), colors, weather, days               

of the week, parts of the face/body, feelings, clothes, family members, jobs, classroom             

objects, routine, instruments, illness, food, vegetables, shops, animals.  

Aquestes només són recomanacions, es poden treballar altres cançons, vídeos, jocs o            

activitats online que trobeu interessants, i també tornar a veure els llibres amb les              

històries de cada unitat que els alumnes confeccionen a classe i s’han emportat a casa.  

IMPORTANT!: Si es fa alguna activitat que impliqui la lectura de paraules, cal recordar als               

infants que en anglès hi han paraules que s’escriuen d’una manera però es pronuncien              
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d’una altra. Aquest aspecte ja es remarca a classe, però cal que els hi recordem i                

expliquem en cada cas quina és la pronunciació correcta de la paraula. 


