
 

Monday, 25th May, 2020 

 

Hello everybody! How are you? I hope you and your family are fine. 

Contact amb vosaltres per donar-vos una miqueta de tasca per a anar fent al vostre 

ritme. He intentat que sigui divertida.  

Us record que al blog d’anglès hi ha un enllaç a contacontes diaris. Us recoman 

escoltar els contes perquè estan molt bé. 

https://www.macmillaneducation.es/teachers-corner/en-casa-con-macmillan/macmillan-

live/#macmillan_story_corner  

 

 

 

Activitat 1 

Aquí teniu aquest link per escoltar una historieta on veureu en TIGER, na Sue i en Jay. 

Primer, Carol vos presenta el menjar (FOOD) i hauríeu d’anar repetint les paraules. A 

continuació, Carol vos farà un joc: amagarà tot el menjar i vosaltres heu d’intentar dir 

tots els noms, millor en anglès o si no, en català.  

https://www.youtube.com/watch?v=_QBRS7_KzTk&feature=youtu.be 

 

Activitat 2 

Recordau els colors dels menjars? Aquí teniu els noms i vosaltres heu d’escriure  el 

seu color corresponent devora (un menjar pot tenir més d’un color).Vos escric els 

colors per facilitar-vos la tasca i un exemple. 

Yellow     Red     Green     White     Brown     Orange     Pink 

 

Egg is yellow and white 

Potato is ___________ 

Lettuce is __________ 

Sausage is _________ 

Cheese is __________ 

Broccoli is __________ 

https://www.macmillaneducation.es/teachers-corner/en-casa-con-macmillan/macmillan-live/#macmillan_story_corner
https://www.macmillaneducation.es/teachers-corner/en-casa-con-macmillan/macmillan-live/#macmillan_story_corner
https://www.youtube.com/watch?v=_QBRS7_KzTk&feature=youtu.be


Mushroom is ________ 

Tomato is __________ 

Pizza is ____________ 

Carrot is ___________ 

Ham is ____________ 

Chicken is __________ 

 

 

 

 

 

Activitat : Bugs 

Aquesta activitat és optativa, ja que només funciona amb ordinador. Provau d’entrar a 

Bugs fent click al següent enllaç (potser haureu de donar permís al navegador per usar 

Adobe Flash) : 

http://cds.macmillan.es/bugs_world/level_1/bugs_cd1.htm 

*jo ho he provat amb el navegador Chrome i sembla que va bé 

Us demanarà un usuari i contrasenya (comú per a tots) : 

 Usuari : macmillancds 

 Contrasenya : macmillan 

Quan ja sou dins Bugs, heu de posar un nom i llinatge per continuar. Després marcau 

l’idioma English i continuau avançant amb la fletxa. Arribareu a la pàgina Bug Passport 

on hi ha les Units. Heu d ‘anar a la UNITS 1, 3 i 5 fer les activitats que sapigueu fer. Ho 

podeu fer al vostre ritme (no cal fer-ho tot aquesta setmana). 

 

 

 

 

 

 

Si voleu practicar més anglès, ara o més endavant, pensau que podeu fer ús de 
l’aplicació digital (NAVIO) del vostre llibre. A principi de curs ja us vàrem donar el nom 
d’usuari i la contrasenya. 
Si encara no hi heu accedit o no us funciona podeu provar a consultar el blog English 
de la pàgina web de l’escola. 

 

http://cds.macmillan.es/bugs_world/level_1/bugs_cd1.htm

