
 
Benvolgudes famílies, 

 

Sóc la Isabel, la mestra d’Anglès! 

 

Us escric perquè vull que aquests dies, malgrat no podem anar a l’escola, els vostres 

fills i filles puguin seguir aprenent i en el meu cas, la llengua anglesa! 

Com ja us vàrem comunicar, hem creat un bloc d’Anglès de la ZER on els vostres fills i 

filles poden accedir a molts materials. Aquest nou espai recull, contes, cançons, jocs, 

manualitats i enllaços externs amb informació i continguts d’anglès d’interès. Així 

mateix, s’han afegit els reptes (CHALLENGES) proposats als alumnes per fer durant 

aquest dies de confinament. https://blocs.xtec.cat/angleszerventdavall/ 

 

Aquest tercer trimestre la meva intenció no és saturar als vostres fills i filles de feina ni 

estressar-vos a vosaltres. La quantitat d’activitats que els recomano no són gaires i 

són activitats que saben fer prou bé de manera autònoma.  

 

De manera que els vostres fills i filles com a mínim haurien de fer les tasques 

següents: Els CHALLENGES 1, 5, 6 i 7, i en el cas dels CHALLENGES 2, 3 i 4 han 

d’escollir 1 opció d’activitats de les 2 que els proposo. Aquestes tasques, com he 

esmentat anteriorment, les trobareu penjades al bloc d’Anglès. 

 

A part, aquells que ho desitgin, com a propostes d’ampliació, poden fer la opció 

d’activitats que no hagin fet dels CHALLENGES 2, 3 i 4. També poden indagar més en 

el terreny de la llengua anglesa remenant al bloc d’Anglès. 

 

Desprès, amb la vostra ajuda, haureu d’enviar el retorn d’aquestes activitats 

(mitjançant una fotografia, vídeo o àudio, ja s’especifica en el document dels 

CHALLENGES) a la tutora, que me’ls farà arribar a mi. Recordeu que l’arxiu d’aquests 

enregistraments no pot superar els 25 Mb per tal que es puguin enviar. El termini 

màxim de retorn és el 29 de maig.  

 

Per a qualsevol dubte que tinguin, podeu escriure a la tutora que ella m’ho farà saber. 

Molts ànims i espero que els vostres fills tinguin tantes ganes de fer les tasques com jo 

de rebre’n el retorn! 

 

Us envio una forta abraçada i desitjo que estigueu tots bé. 

 

Isabel Moreno 

https://blocs.xtec.cat/angleszerventdavall/

