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Videos i cançons 

Diàlegs curts 

Repàs d’estructures 
bàsiques 

Jocs de taula 

Chants i jocs en 
rotllana 



 

 Escoltar la cançó, fer mímica utilitzant el llenguatge corporal i les 
flashcards com a suport. 

 

 Utilitzant “VLC player” podem reduir o augmentar el tempo de les 
cançons 

 

 

 

 

 Els alumnes practiquen amb els seus CDs. 

 

 Gravem les cançons a classe i el mestre les edita  

 utilitzant  Pinnacle Studio 



 

 Escoltar les produccions orals d’alumnes de cursos anteriors 

 

 Practicar el diàleg com si fos un rap fent servir “Choral reading” 

 

 Projectar el diàleg escrit i triar els rols. 

 

 

 

 

 Practicar en parelles mentre el mestre va corregint la seva 
pronunciació, ritme i entonació. 

 

 Repassar el diàleg amb el micròfon inalàmbric i la Pissarra digital 



Gravació dels diàlegs 
amb el programa 

Audacity 

 

• Escoltar les gravacions resultants i corregir els errors. 



 

 Pujar els audios a www.GLOGSTER.com 

 

 

 Crear el teu GLOG 

 

 

 

 

 

 Guardar el GLOG i inserir-lo al Blog d’anglès 

Bafarades i text 

Afegir un botó de  

Reproducció al so 

http://edu.glogster.com/
http://blocs.xtec.cat/anglesceipsplai/2013/02/03/glog-what-can-you-see-2nd-grade/


Prendre part a videos CLIL 
per consolidar el contingut 

Gravació de diàlegs i 
redaccions curtes. 

Emberbussaments 

 Jocs en rotllana 

Presentacions orals 



Hassan: Where’s the lizard ? Is it _____ the rock ? 
 

Zoo keeper : __, it isn’t. 
 

Hassan: Is it __ the rock ? 
 

Zoo keeper : __, it isn’t. 
 

Hassan: Is it ______ the rock ? 
 

Zoo keeper: __, it isn’t. 
 

Hassan: Where is ___ lizard ? 
 

Zoo keeper : It’s __ my head ! 



Hassan: Where’_ ___ lizard ? Is it _____ ___ rock ? 
 

Zoo keeper : __, __ isn’t. 
 

Hassan: Is it __ ___ rock ? 
 

Zoo keeper : __, __ isn’t. 
 

Hassan: Is it ______ ___ rock ? 
 

Zoo keeper: __, __ isn’t. 
 

Hassan: Where __ ___ lizard ? 
 

Zoo keeper : It’s __ __ head ! 



Hassan: Where’_ ___ lizard ? __ it _____ ___ rock ? 
 

Zoo keeper : __, __ ___’_.. 
 

Hassan: __ it __ ___ ____ ? 
 

Zoo keeper : __, __ ___’_.. 
 

Hassan: __ it ______ ___ ____ ? 
 

Zoo keeper: __, __ ___’_. 
 

Hassan: Where __ ___ lizard ? 
 

Zoo keeper : It’_ __ __ head ! 



Hassan: Where’_ ___ ______ ? __ it _____ ___ ____ ? 
 

Zoo keeper : __, __ ___’_.. 
 

Hassan: __ it __ ___ ____ ? 
 

Zoo keeper : __, __ ___’_.. 
 

Hassan: __ it ______ ___ ____ ? 
 

Zoo keeper: __, __ ___’_. 
 

Hassan: Where __ ___ ______ ? 
 

Zoo keeper : It’_ __ __ ____ ! 



Hassan: _____’_ ___ ______ ? __ __ _____ ___ ____ ? 
 

Zoo keeper : __, __ ___’_.. 
 

Hassan: __ __ __ ___ ____ ? 
 

Zoo keeper : __, __ ___’_.. 
 

Hassan: __ __ ______ ___ ____ ? 
 

Zoo keeper: __, __ ___’_. 
 

Hassan: _____ __ ___ ______ ? 
 

Zoo keeper : __’_ __ __ ____ ! 



 Mostrar els videos de les situacions comunicatives 
gravades pels alumnes de cursos anteriors (germans i 
germanes si és possible). 

 Presentació del llenguatge per fer  

 el diàleg. 
 

 Creació del diàleg 
 

 Correcció dels diàlegs per part del mestre. 

 Pràctica per parelles del diàleg i dels gestos. 





 Representació per parelles i avaluació. 
 

 Feedback sobre els errors observats. 
 

 Gravació de la situació comunicativa. 
 

 Tests de comprensió oral sobre les gravacions dels 
seus companys. 
 

 

 Enviament del feedback als pares per E-mail 
 

 Publicació de totes les produccions orals al  

 blog d’anglès de l’escola. 

 



Dialogue examples 

Giving directions Weather forecast At the restaurant 

Which is the best planet? Countries & Continents 



 Preparar les cançons a classe utilitzant gestos i 
llenguatge corporal. 
 

 Inserir la versió Karaoke al Blog 
 

 

 Cantar la cançó individualment o  

 en parelles utilitzant Ultrastar. 
 





 Assistir a totes les reunions d’aula a explicar el projecte 

 

 Elaborar un DVD amb totes les produccions de cada alumne a Primària. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Enregistrar més de 12,500 activitats d’expressió oral 

Articles al Blog d’anglès 



Commentaris al Blog 

Visites al Blog 

 Poden preparar els dictats, els diàlegs i les expressions 
orals amb els seus fills/es. 
 

 Están contents de rebre els resultats de les seves 
produccions orals. 



 Comentaris al Blog 



oestal@xtec.cat 

@SplaiEnglish 


