
                ACTIVITAT ANGLÈS EXTRAESCOLAR               
ESCOLA EULÀLIA BOTA
TRIMESTRE 1st
GRUP WEDNESDAYS
PROFESSOR/A ARIADNA BLAS

TEMPS TEMES PROCEDIMENTS OBJECTIUS

5 d’Octubre Presentació Jocs de coneixença i d'expressió oral. -          Aprendre a presentar-se i a dir quines són 
les seves aficions preferències.

12 d’Octubre Accidents 
Geogràfics

Coneixem noves paraules mitjançant la 
puja d’idees i fem un dictat dibuixat per 
repassar-les totes.

-          Enriquir el vocabulari
-          Aprendre a reconèixer el nou vocabulari 
auditivament

19 d’Octubre Hobbies

Fem una llista del diferents hobbies i les 
coses que ens agrada fer entre totes i 
tots, a continuació fem una activitat 
d’speaking per treballar-ho.

-          Conèixer-nos millor els uns als altres

-          Aprendre a descriure allò que sabem fer i 
se’ns dóna bé
-          Fer preguntes ben estructurades.

26 d’Octubre Halloween Aprenem nou vocabulari sobre Halloween i 
fem un taller de màscares.

-          Conèixer les tradicions anglosaxones
-          Aprendre nou vocabulari

2 de Novembre
Gramàtica A partir d’un text treballem la comprensió 

lectora, la lectura en veu alta i la 
pronuncia de la llengua anglesa.

-          Millorar la pronunciació

Reading -          Aprendre a seleccionar les parts 
importants del text.

9 de Novembre
Gramàtica Treballem el to, too i two, mitjançant una 

fitxa i fem exercicis per conèixer les 
paraules compostes buscant-les al 
diccionari.

-          Aprendre noves normes gramaticals.
Paraules compostes -          Conèixer nou vocabulari

-          Analitzar les paraules compostes

16  de Novembre Paraules del Mar
Mitjançant flashcards i un joc de taula 
que involucra la parla, aprenem noves 
paraules sobre el mar.

-          Enriquir el vocabulari

-          Integrar-lo mitjançant l’expressió oral.

23 de Novembre
Repàs de tot el 
vocabulari 
treballat.

A partir d’un joc cooperatiu repassem tot 
el vocabulari treballat durant el trimestre

-          Avaluar la capacitat de retenció i memòria

-          Fer-los conscients de tot el que s’ha après

7 de Desembre Writting
Expliquem les coses que hem fet i on hem 
anat durant el pont tot escrivint frases  
amb estructures predeterminades

-          Conèxer diferents estructures per explicar 
i descriure.
-          Aplicar-les a la seva vida.
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VOCABULARI
"My name is", "I am .. years old", " I 
live in…", "my favorite… is…" Mu 
hobbies...

River, Mountain, forets, tree, house, 
path, person, ….

Draw, sing, do theatre, football, 
basketball, dance, playa n 
instrument, build things, sew….

Can you….?

Candle, Frankenstein, vampire, 
ghost, pumpkin…

Complain, nasty, realize, sigh, 
struggle, hide…..

To, two, too.
Fireworks, ladybug, blueberry, 

Jellyfish, seashell, sand, waves,… 

Tot el vocabulari anterior.

I went……

I did…..
It was….
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