
SETMANA DEL 14  AL 17 D’ABRIL                                                                                                               TERCER 

 

-

Aquesta setmana accedirem al llibre digital Tiger.  Aneu a la pàgina web següent: 

https://www.macmillaneducationeverywhere.com/ 

i veureu aquesta pantalla. Heu d’anar a LOG IN 

 

Aquí hi heu d’escriure les vostres credencials i entrar. 

                             Usarname: tiger3primaria 

                             Password: tiger3primaria 

 

Si ho heu fet bé, us sortirà aquesta pantalla. Ara  

només cal que us poseu damunt i fent un doble clic 

arribeu al llibre de classe.  

 

 

 

 

 

https://www.macmillaneducationeverywhere.com/


Per veure’l heu de prémer VIEW.  

 

 

I després posar-vos a sobre                                                           fins arribar  aquí:  

 

 

 

L’última setmana abans de Setmana Santa vam introduir el tema dels aliments a través de 

diversos jocs online. Avui ens els mirarem de més a prop.  

 

VOCABULARY 

Escolteu les activitats de la pàgina 29: 

-Listen, read and look – és el guió del que aprendrem a aquesta unitat. 

Escolteu-lo mentre el llegiu. 

-Say The tiger Street word rap -és el vocabulari del tema. Quan digui els 

aliments, repetiu-los!  

-Listen and play- podeu escoltar les dues frases i repetir-les. Podeu canviar 

Salad i Crisps per altres aliments de la llista de dalt. 

 

 

Aneu a la UNIT4 i comencem a 

treballar! 



 

 

Per practicar aquest vocabulari segueix els enllaços següents:  

-Relaciona el nom de l’aliment amb el seu dibuix: 

https://quizlet.com/73369793/learn 

 

-Escriu el nom de l’aliment que veus. 

https://quizlet.com/73369793/write  

 

-Si ja saps el vocabulari, intenta fer aquests exercicis online. 

https://quizlet.com/73369793/test  

 

 

 

 

https://quizlet.com/73369793/learn
https://quizlet.com/73369793/write
https://quizlet.com/73369793/test


STORYTELLING 

Aneu a les pàgines 30 i 31 del LLIBRE i escolteu mentre llegiu ‘The Earl of 

Sandwich’, una història real molt interessant! Mireu què en diu la Wikipedia! 

 

 

 

CHALLENGE 

I ara que ja coneixes la història d’en John Montagu i del seu fantàstic i popular invent. 

T’atreveixes a fer un SANDWICH ben original, buscar com es diuen els ingredients que hi 

poses i penjar el vídeo al mur? Prepara’n un i comparteix la seva recepta.  

‘ ’

 

Si voleu penjar l’arxiu aneu a l’adreça següent i pugeu-lo a sota del títol ‘My favourite sandwich’: 

https://padlet.com/missatgenviat/lliuramentdetasques 

 

Yummy! 

https://es.wikipedia.org/wiki/John_Montagu
https://padlet.com/missatgenviat/lliuramentdetasques
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Montagu

