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English Adjectives  
 
 
Autor: Andreu Cardo i Martínez 
Títol del paquet: English Adjectives. 
Nivell Educatiu: Cicle Mitjà i Cicle Superior.  
Àrea Curricular: Anglès. 
Objectius: Familiaritzar l'alumne amb adjectius d'ús freqüent i amb els seus 
antònims.  
 Ser conscient de quina posició ocupen els adjectius dins la frase.  
  
Continguts i Estructura del Paquet:  
 
El paquet consta de 14 activitats i està estructurat de la següent manera:  
 
1. Presenta.ass. Pantalla inicial de presentació amb el nom del l'autor.  
2. Adj2.ass. Pantalla d'exploració on es presenten els següents adjectius: 

strong, thin, beautiful, tall, blond, straight, happy i big. Aquesta activitat 
conté so i il·lustracions.  

3. Adj3.ass. Pantalla d'associació entre els noms escrits dels adjectius i les 
seves il·lustracions. Cada vegada que l'alumne associa correctament una 
parella s'escolta el seu so.  

4. Adj4.ass. Associació entre el so dels diferents adjectius i les seves 
il·lustracions.  

5. Adj5.puz. Pantalla de trencaclosques del tipus memòria on l'alumne ha de 
trobar les il·lustracions dels adjectius. Aquesta activitat també integra so.  

6. Puzzle6.sop. Sopa de lletres on l'alumne ha de trobar els adjectius 
treballats. Inclou so.   

7. Adj7.ass. Pantalla d'exploració on es presenten els antònims dels adjectius 
treballats a l'activitat Adj3.ass (punt 3). Els nous adjectius antònims dels 
anteriors són els següents: weak, fat, ugly, short, dark, curly, sad, small. 
Aquesta activitat també conté so i il·lustracions.  

8. Adj8.ass. Pantalla d'associació entre els noms escrits dels antònims i les 
seves il·lustracions (també amb so).  

9. Adj9.ass. Associació entre el so dels antònims i les seves il·lustracions.  
10.  Adj10.puz. Trencaclosques del tipus memòria on l'alumne ha de trobar les 

il·lustracions dels antònims. Aquesta activitat també integra so.  
11. Puzzle11.sop. Sopa de lletres on l'alumne ha de trobar els antònims 

treballats. Inclou so.   
12. Adj12.ass. Associació entre les il·lustracions dels adjectius i les 

il·lustracions dels seus antònims. Inclou so.  
13. Text13.txa. Activitat de text on es presenten dos breus descripcions 

acompanyades d'il·lustracions i on l'alumne ha de ordenar paraules.  
14.  Text14.txa. Activitat de text on es presenten dos breus descripcions més 

acompanyades d'il·lustracions i on l'alumne ha de ordenar paraules. 
 



English Acjectives  

C.E.I.P. El Roure Gros - Santa Eulàlia de Riuprimer. 2  
Autor: Andreu Cardo i Martínez.  

Bibliografia:  
 
Els sons són tots de creació pròpia a excepció de l'arxiu clap.wav. Es tracta 
d'un fitxer wav de lliure difusió que originalment tenia el nom de applause.wav. 
Aquest fitxer ha estat extret de:  
Sound Schemes, Files, Wavs,  and Audio. 
<http://www.worldwidepc.com/waves/default.htm>. [Consulta: març de 2000]  
 
Les imatges utilitzades en el paquet d'activitats han estat extretes de:  
ArtToday. <http://www.arttoday.com>. [Consulta: abril de 2000].  
Clipart Archive. <http://www.free-graphics.com>. [Consulta: abril de 2000].  
 
Nota: Les imatges tenen Copyright però, segons m'han fet saber els 
beneficiaris del mateix, aquestes imatges  poden ser difoses lliurement sempre 
i quant no se'n tregui cap profit comercial de la seva utilització i es citi l'origen 
de les mateixes.  


