
RECOMANACIÓ DE FEINES PER A L'ESTIU. 1r CICLE 

 

1r. d'EP 

 

* Quadern de Llengua Pont 1r. Editorial Nadal 

ISBN 9788478874461 

 

* Acabar els quaderns 4 i 6 de Set i mig 

 

ANGLÈS 

Les activitats que proposem són per no oblidar el que han après durant el curs i de                 
caràcter voluntari. Suggerim material amb diferents suports per a practicar no només            
la part escrita sinó també la part d’escolta i identificació. 
 

Libre d’estiu: 
● Holiday English 1r primària. Editorial Oxford. 

(Oxford és l’editorial que feim servir a l’escola, però es pot utilitzar qualsevol altre              
llibre d’estiu del seu nivell) 

 
Webs útils (permeten practicar no només les destreses escrites sinó també les            
d’escolta): 

● Les cançons, jocs i històries del nostre llibre de text: 
Level 1 | All About Us 

● Web amb videos curts, jocs i cançons: 
cbeebies 

● Pràctica de vocabulari variat que hem vist durant el curs (treballar nivell 1): 

English For Little Childrens 

● Set històries curtes amb “Green man” (nivell principiant): 

Green man Starter 

● Canal de videos curts dividit per temàtiques: 
WOW ENGLISH TV 

● Recursos d’altres llibres de text online: 
Level 1 | Happy Street 

Level 1 /First friends 

Level 1 | Happy House 

HAVE A NICE SUMMER! 

https://elt.oup.com/student/allaboutus/level01/?cc=global&selLanguage=en
http://www.cbeebies.com/?cdrid=mT4A9fuDvG
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/132_English_for_Little_children/presentacion/presentacion.html
https://www.youtube.com/watch?v=qiHv7Am7DQ0&list=PLbxVpmDW1oJSjlP4KK2pUukTuZ0BMxZIn
https://www.youtube.com/channel/UCx1xhxQyzR4TT6PmXO0khbQ
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/?cc=global&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/firstfriends/level01/?cc=global&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/?cc=global&selLanguage=en


RECOMANACIÓ DE FEINES PER A L'ESTIU. 1r CICLE 

 

2n. d'EP 

 

* Quadern de Llengua Pont 2n. Editorial Nadal 

ISBN 978847887399X 

 

* En el cas que en quedi algun pendent, acabar els quaderns de Set i mig. 

 

* Treballar les lectures pendents del llibre de Lengua Castellana «La bruja 

Bruma».  

  

ANGLÈS 

Les activitats que proposem són per no oblidar el que han après durant el curs i de                 
caràcter voluntari. Suggerim material amb diferents suports per a practicar no només            
la part escrita sinó també la part d’escolta i identificació. 

Libres d’estiu: 
● Holiday English 2n primària. Editorial Oxford. 

(Oxford és l’editorial que feim servir a l’escola, però es pot utilitzar qualsevol altre              
llibre d’estiu del seu nivell) 

Webs útils (permeten practicar no només les destreses escrites sinó també les            
d’escolta): 

● Les cançons, jocs i històries del nostre llibre de text: 
Level 2 | All About Us 

● Web amb videos curts, jocs i cançons: 
cbeebies 

● Pràctica de vocabulari variat que hem vist durant el curs (treballar el nivell 2) 

English For Little Childrens 

● Set històries curtes amb “Green man” (Nivell A) 

Green man Level A 

● Canal de videos curts dividit per temàtiques 
WOW ENGLISH TV 

● Recursos d’altres llibres de text online: 
Level 2 | Happy Street 

Level 2 | First Friends 

Level 2 | Happy House 

HAVE A NICE SUMMER! 

https://elt.oup.com/student/allaboutus/level02/?cc=global&selLanguage=en
http://www.cbeebies.com/?cdrid=mT4A9fuDvG
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/132_English_for_Little_children/presentacion/presentacion.html
https://www.youtube.com/watch?v=qiHv7Am7DQ0&list=PLbxVpmDW1oJSjlP4KK2pUukTuZ0BMxZIn
https://www.youtube.com/channel/UCx1xhxQyzR4TT6PmXO0khbQ
https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/?cc=global&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/firstfriends/level02/?cc=global&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/?cc=global&selLanguage=en

