
Setmana  25-29 maig (6th) 

Hello everyone, we  hope  you  are  all doing well!!!!!! 

Aquí teniu les tasques d’aquesta setmana. 

     1- Dels  llibres  ALL ABOUT US digital 

a)CLASS BOOK, el de color blau. Cliqueu a sobre. A la dreta s’obrirà una pantalla. 
Aneu a UNIT 2, cliqueu. A la dreta s’obriran totes les pàgines.  Clicant a sobre heu 
de fer  pages 18 and 19. Mireu el vídeo i escolteu be els listenings, us servirà per 
fer posteriorment exercicis de l’activity. DON’T  FORGET:  WATCH, LISTEN, READ 
AND WRITE. 

b)ACTIVITY BOOK, de color blanc el fons. Cliqueu a sobre del llibre. Torneu a clicar 
quan us aparegui a l’esquerra de la pàgina. S’obrirà una pantalla blava a la dreta. 
Cliqueu a UNIT  2. Ara cliqueu page 17, feu els exercicis d’aquesta pàgina.  

 

      2- Del llibre  READER “ THE  LOST  CITY” 

Seguiu les instruccions: Cliqueu a sobre del llibre. Surt una pantalla blava. Cliqueu i 
aquesta setmana haureu de llegir el CHAPTER 4: pages 16-17-18 and 19. 
 És important que llegiu en silenci tot escoltant (cliqueu a dalt de la página a 
l’esquerra). Després llegiu en veu alta. Ho haureu de fer , com a mínim dues 
vegades, per tal  de comprendre bé. 
 Podeu mirar el “picture dictionary” que hi ha a les pàgines  24 i 25. Podeu  
també buscar al diccionari les paraules que no sabeu i les anoteu en una fitxa o 
llibreta. Però el més important és entendre el sentit global de la història. 
Finalment   responeu a la worksheet  5 .  
 
3- Us tornem a enviar el worksheet  de la setmana passada, hi havia un error. 
Mireu tambe les respostes als documents adjunts : ANSWERS  WORKSHEET  
PRESENT  AND  PAST, segur que la majoria les teniu be! 
 
 4- Now watch this vídeos to remember COMPARATIVES AND SUPERLATIVES 
 
https://youtu.be/mYF1EOQn9KM 
https://en.islcollective.com/vídeo-lessons/carrot-crazy   
 
 Com sempre, recordar-vos  que aneu guardant els treballs que feu per escrit. Els  
aneu arxivant per entregar los als professors quan arribi el moment. 
 

      See you soon!!!!!  

 


