
                                                                                                                
 
 

  COL·LEGI SANT JOSEP 
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1st GRADE 

 

ENGLISH DEPARTMENT  

2nd GRADE 

 

Dear families, 

El passat dia 15 d’abril vàreu rebre instruccions per poder accedir al llibre d’English 

dels vostres fills i filles.  

Nota: un cop us registreu l’accés al llibre no és immediat, cal esperar que Oxford 

accepti la petició, i així serà però pot trigar unes hores. Si no esteu registrats encara i hi 

accediu avui mateix pot ser que no pugueu fer les activitats de seguida. No patiu, teniu 

una setmana per fer-les. 

Quan inicieu sessió i tingueu els llibres a punt cal: 

1. Seleccionar el llibre amb el que voleu treballar: Class Book o Activity Book. 

 

2. Arribats a aquest punt: 

 

 

3. Cal que cliqueu a la part inferior esquerra, al costat d’on diu Oxford per tal 

d’accedir a l’índex del temari. Tot seguit, cliqueu a sobre del llibre de color i 

podreu veure els temes desplegats. 
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4. Aquest trimestre començarem la Unitat 5. 

 

 

Gairebé totes les activitats es podran fer online, tant del Class Book com de l’Activity 

Book. En el full d’activitats us explicarem quines s’han de fer i com. 

Hi trobareu molts listenings, animacions i activitats que es poden fer online i son 

autocorrectives , les podreu fer tantes vegades com sigui necessari. 

A la part inferior dreta també hi podeu veure una barra d’eines que també podeu fer 

servir, en cas de necessitar-ho. 

Les tasques que siguin retornables, esporàdicament (ja us indicarem quines són), les 

haureu d’enviar a: 

fcps.1rb@gmail.com , els grups de primer A i B. 

fcps.1rc@gmail.com, el grup de primer C. 

 

Esperem que en gaudiu  i que apreneu moltíssim. 

No dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres per qualsevol cosa que necessiteu. 

 

Marta Solé i Maria José Cruces 
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