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TEMPS TEMES PROCEDIMENTS OBJECTIUS VOCABULARI

Setmana 3 d'Octubre Presentació Dinàmica de presentació.  Coneixe'ns, escoltar el nivell oral dels alumnes, practicar 
les presentacions i les informacions personals.

My name is…, I'm…. Years old, I like…….

Setmana 10'Octubre Colours  Joc amb dau de colors, Jocs de reconeixement dels 
colors i escolta. Dictat de colors.

Repassar els diferents colors, observar els diferents nivells 
dins la classe.

Blue, Yellow, Red, Green, Pink, Purple, ……

Setmana 17 d'Octubre Numbers Dictat de números, activitat de senyalar i cançó per 
treballar-ho.

Repassar els diferents numeros, observar fins a quin en 
saben.

One, two three, four, five, six, seven , eight, 
nine, ten, eleven, ….

Setmana 24 d'Octubre Halloween Explicació de vocabulari de monstres, Joc de mímica 
amb els diferents monstres, fitxa.

Aprendre nou vocabulari, conèixer les tradicions 
anglosaxones.

Ghost, bat, mummy, vampire, … 

 Setmana 7 de Novembre Class objects Explicació del vocabulari, joc de reconeixement, 
fitxa.

Reconèixer el vocabulari, utilitzar-lo per referir-se als 
objectes dins l'aula.

pen, pencil, crayon, sharpener, rubber….

Setmana 14 de Novembre Shapes Joc de reconeixement de formes, dictat, concurs amb 
mímica, dibuix, assenyalar i parlar en anglès.

Conèixer les diferents formes i utilitzar el vocabulari en un 
ambient distès.

square, triangle, circle, ……

Setmana 21 de Novembre Party vocab Relacionem les formes amb objectes que utilitzem a 
una festa d'aniversari, fitxa.

Recordar les formes, conèixer noves paraules. Hat, present, baloon,….

Setmana 28 de Novembre Little monkeys Coneixem nou vocabulary a través d'una cançó i jocs 
de moviment.

Canviem la rutina, aprenem a pronunciar a través de les 
cançons.

Monkey, little, numbers, doctor, mum,…

Setmana 12 de Desembre Toys Repassem vocabulary de joguines, fem quadernet Coneixem nou vocabulari, Relacionem aquest vocabulary 
amb els reis.

Car, doll, pencil, train, teddy bear.
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