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INFORMACIÓ SOBRE ELS STICKER BOOKS DE MARCIA

Tots els alumnes de Marcia rebran, com a part del material 
del curs, 4 Sticker Books, o llibres de cromos. El primer dia 
de cada història, els alumnes s’enduran el llibre a casa. 
Durant vuit setmanes, aniran rebent els cromos que els 
permetran completar les pàgines a poc a poc. Aquest nou 
material de l’alumne és un recurs ideal perquè els nens i 
les nenes continuïn estant en contacte amb l’anglès fora 
de l’aula.

A continuació s’expliquen breument les característiques 
principals dels Sticker Books, es descriuen els diferents tipus 
d’activitats i s’ofereixen alguns suggeriments sobre com es 
pot interactuar amb aquesta eina.

CARACTERÍSTIQUES DELS STICKER BOOKS

A cada Sticker Book hi ha 96 espais per enganxar-hi 
cromos. Aquests espais estan numerats correlativament. 
No obstant això, els cromos que rebran els alumnes cada 
dia no seguiran un ordre numèric, sinó que tindran relació 
amb el que s’hagi treballat a classe en aquella sessió. Per 
aquest motiu, és possible que el primer dia rebin els cromos 
corresponents a les caselles 2, 3, 16, 23, 27, 40, 44, 46, 50, 
64, 69 i 85.

En el moment d’enganxar-los, es recomana que, al principi, 
algú de la família ajudi els nens i els animi a cercar el lloc 
correcte entre les pàgines del llibre. En aquests casos es 
pot fer servir l’estructura següent: “What number is it?” 
(assenyalant el cromo) i, a continuació, “Where is number…?” 
(assenyalant el llibre). El nen pot respondre, respectivament: 
“It’s number…” i “It’s here!”. Després de practicar-ho un 
parell de vegades, els ho podem deixar fer sols.

TIPUS D’ACTIVITATS DELS STICKER BOOKS

Pàgines de comprensió i revisió: Algunes de les pàgines 
del llibre tenen com a objectiu repassar les estructures i 
el vocabulari de la història. Si es disposa del Talking Pen, 
se sentirà el text que hi ha escrit a sota. Si no, les famílies 
poden animar els nens a descriure la imatge, o els adults 
poden llegir el text que l’acompanya.

Jocs i activitats: Moltes pàgines inclouen activitats en 
les quals s’han de respondre preguntes, trobar diferències, 
relacionar conceptes, buscar determinats elements, etc. En 
aquestes activitats, el Talking Pen llegeix el text que apareix 
escrit a la pàgina, o bé formula preguntes relacionades amb 
el títol de l’activitat. 

Algunes icones no contenen so, perquè es tracta d’opcions 
incorrectes de l’activitat i, en conseqüència, no tenen cap 
resposta associada (p. ex., en les activitats en què s’ha de 
dir “veritable” o “fals”, només té so la icona correcta). Si 
les famílies no tenen el llapis lector, poden llegir el text 
escrit o construir preguntes a partir de l’estructura que 
encapçala la pàgina.

Encara que no sempre és imprescindible tenir tots els 
cromos d’una pàgina per poder fer una activitat concreta, en 
alguns casos sí que serà necessari disposar de les imatges 
per poder respondre a les preguntes correctament.

INSTRUCCIONS

STORY 1: THE ALIEN 

This is Marcia (p. 2): Pàgina de comprensió i revisió 
del vocabulari (personatges, llocs on viuen les persones, 
mascotes). Els nens poden sentir la descripció de la imatge, 
que correspon al començament de la història, o simplement 
observar-la i escollir la resposta correcta. NOTA: només té 
so la resposta correcta.  

What is missing in Marcia’s bedroom? (p. 3): L’objectiu 
d’aquesta activitat és trobar els objectes que falten a les 
quatre habitacions. 

Who am I? (p. 4): L’objectiu d’aquesta activitat és relacionar 
les siluetes de la part central de la pàgina amb l’alienígena 
corresponent, que es troba entre les imatges que hi ha al 
voltant. Si no es disposa del Talking Pen, les famílies poden 
llegir les descripcions dels alienígenes i demanar als nens 
que diguin el número de l’alienígena que correspon a cada 
silueta. 

What do I need? (p. 5): L’objectiu d’aquesta activitat és 
relacionar els alienígenes amb els objectes que necessiten 
segons la forma del seu cos. Per al cas que les famílies 
no disposin del Talking Pen, algunes respostes que poden 
utilitzar per a aquesta activitat són: “You need four gloves 
for your four hands” o “You need two pairs of trousers for 
your four legs”.

Complete the sequence (p. 6): L’objectiu d’aquesta activitat 
és completar els elements que falten en quatre seqüències 
seguint el patró de les tres imatges que apareixen a sota. 

Who is who? (p. 7): L’objectiu d’aquesta activitat és 
relacionar les imatges dels alienígenes que apareixen al 
centre de la pàgina amb altres imatges d’ells mateixos on 
apareixen parcialment amagats a la part superior i inferior 
de la pàgina. 
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Joc central – Tipus Oca (p. 8-9): Es pot jugar de diverses 
maneres, i també sol o acompanyat: 

• Amb fitxes i un dau: Hi ha tres possibles camins. 
Es pot escollir per on es vol començar, però 
en algun moment durant el joc pot ser que el 
jugador hagi de canviar de camí, perquè haurà 
de seguir una línia que connecta dues caselles 
de camins diferents. Si cau en aquesta casella, 
haurà de canviar de camí i continuar jugant a 
partir d’aquest punt. Per començar a jugar, es 
col·loquen les fitxes en una de les tres caselles 
de sortida (“Start”) i es tira el dau. Si cau en una 
casella de pregunta i es respon correctament, 
es pot avançar (o retrocedir) fins a la casella 
que inclou la resposta. Si cau en una casella 
de resposta, es pot intentar trobar la pregunta 
i anar-hi o no depenent del que decideixin els 
jugadors. El primer d’arribar a qualsevol de les 
tres caselles de “Finish” guanya la partida.

• Sense fitxes ni dau: Es poden seguir els 
interrogants blaus (preguntes) i buscar les 
respostes corresponents.

What do you want to be when you grow up? (p. 10): 
L’objectiu d’aquesta activitat és relacionar les imatges dels 
alienígenes que parlen de les feines que voldran fer de 
grans (cercles) amb les tasques que es fan en aquestes 
feines (estrelles). 

Which one is different? (p. 11): A cada fila apareixen 
cinc alienígenes semblants. L’objectiu d’aquesta activitat 
és trobar l’alienígena que és diferent dels altres. Si les 
famílies no disposen del Talking Pen, podran preguntar en 
què es diferencia cada alienígena. Per exemple: 

Fila 1: “They have got five eyes, but this alien has got four.” 

Fila 2: “They have got an antenna, but this alien hasn’t.” 

Find the way! (p. 12-13): L’objectiu d’aquesta activitat 
és trobar el camí que porta cap a la mascota Polly des del 
començament (“Start”) fins al final (“Finish”). Per fer-ho 
s’haurà de respondre a les preguntes que sorgeixin i seguir 
el camí de les respostes correctes. 

Find the pairs (p. 14): L’objectiu d’aquesta activitat és 
relacionar les feines amb les tasques que les persones (o 
els alienígenes) han de fer en aquestes feines. 

Find the differences (p. 15): L’objectiu d’aquesta activitat 
és trobar i marcar amb un cercle les diferències entre els 
dibuixos de les habitacions. A més, hi ha deu imatges 
d’objectes diferents al centre de la pàgina. La fila 1 fa 
referència a l’habitació número 1, i la fila 2 fa referència 
a l’habitació número 2. Els nens hauran de dir si aquests 

objectes són a les habitacions corresponents i marcar-los 
amb un senyal de correcte o amb una creu. Si les famílies 
no disposen del Talking Pen, poden fer-los preguntes seguint 
aquesta estructura: “Is there a yellow chair in bedroom 
number 1?” Els nens hauran de contestar: “Yes, there is” 
o “No, there isn’t.” 

True or False? (p. 16): Els nens observen la imatge i 
decideixen si les vuit frases que hi ha a sota del dibuix són 
veritables o falses. Si la família no disposa del Talking Pen, 
pot animar els nens a dir: “Yes, it / she / he is” o “No, it 
/ she / he isn’t”. NOTA: només té so la resposta correcta.

STORY 2: POLLY GOES TO SCHOOL

Where do they live? (p. 2): L’objectiu d’aquesta activitat 
és descobrir quins animals viuen a cada hàbitat. Els nens 
han d’observar la imatge d’un hàbitat i decidir si els animals 
que hi ha a sota viuen en aquest lloc concret o no. Per als 
cas que les famílies no disposin del Talking Pen, algunes 
respostes correctes són: “Yes, they do. Bears live in the 
forest” o “No, they don’t. Cats live at home”. NOTA: només 
té so la resposta correcta.

Find the differences (p. 3): L’objectiu d’aquesta activitat és 
trobar les diferències entre les dues imatges. Les diferències 
poden tenir relació tant amb la mida com amb el color. Al 
centre de la pàgina hi ha algunes preguntes addicionals. 
En passar el Talking Pen per damunt de les imatges dels 
animals del dibuix, els nens sentiran les respostes correctes. 
Si les famílies no disposen del Talking Pen, poden ajudar els 
nens a dir frases com ara: “The red parrot is bigger than 
the green parrot”, etc.

Which is my favourite animal? (p. 4): L’objectiu d’aquesta 
activitat és trobar l’animal que es correspon amb la definició. 
NOTA: només té so la resposta correcta. 

Which one is different? (p. 5): L’objectiu d’aquesta activitat 
és trobar l’animal que no encaixa a cada fila i explicar per 
què és diferent. Si les famílies no disposen del Talking Pen, 
poden animar els nens a fer els raonaments següents: “They 
are all pets, but this is a wild animal” o “They have got 
four legs, but this animal has got eight legs.”

Listen and find the correct animal: (p. 6-7): Els nens han de 
completar sis seqüències. Per fer-ho hauran d’observar les 
imatges dels animals al centre i trobar les mateixes seqüències 
entre ells. Si les famílies no disposen del Talking Pen, quan 
el nen trobi l’animal correcte, poden animar-lo a dir, per 
exemple: “In this sequence the small grey owl is missing.”

Which animal is it? (p. 6): L’objectiu d’aquesta activitat 
és relacionar les siluetes que hi ha a la part inferior de la 
pàgina amb les imatges que apareixen al centre. 
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Which is bigger / smaller? (p. 7): L’objectiu d’aquesta 
activitat és respondre a les preguntes de la part inferior 
de la pàgina comparant les imatges dels mateixos animals 
que apareixen al centre. 

Joc central – Tipus Oca (p. 8-9): Es pot jugar de diverses 
maneres, i també sol o acompanyat: 

• Amb fitxes i un dau: Hi ha tres camins possibles. 
Per començar a jugar es col·loquen les fitxes en 
alguna de les tres caselles de sortida (“Start”) 
i es tira el dau. Si es cau en una casella de 
pregunta i es respon correctament, es pot 
avançar (o retrocedir) fins a la casella que inclou 
la resposta. Si es cau en una casella de resposta, 
es pot intentar trobar la pregunta i anar-hi o no 
segons el que decideixin els jugadors. El primer 
d’arribar a qualsevol de les tres caselles de 
“Finish” guanya la partida.

• Sense fitxes ni dau: Es poden seguir els 
interrogants blaus (preguntes) i buscar les 
respostes corresponents. 

Where is Polly? (p. 10): L’objectiu d’aquesta activitat 
és decidir si les frases que es diuen sobre la imatge són 
veritables o falses. NOTA: només té so la resposta correcta. 

Animal maze (p. 11): L’objectiu d’aquesta activitat és 
relacionar, seguint les línies, les persones que apareixen al 
centre amb les seves mascotes. Si les famílies no disposen 
del Talking Pen, poden animar els nens a dir les respostes 
de la manera següent: “She has got a green turtle. She 
hasn’t got a brown turtle.”

Is it right or wrong? (p. 12): L’objectiu d’aquesta activitat 
és a dir si els animals que apareixen a les imatges viuen 
en aquests hàbitats o no. Si les famílies no disposen del 
Talking Pen, poden animar els nens a dir les respostes de la 
manera següent: “It’s right, because owls live in the forest” 
o “It’s wrong, because scorpions don’t live in the sea. They 
live in the desert.” NOTA: només té so la resposta correcta. 

Which pair is identical? (p. 13): L’objectiu d’aquesta 
activitat és trobar dues imatges idèntiques de cada animal. 

Which pieces are missing? (p. 14-15): Els nens rebran 
tots els cromos per fer aquesta activitat el mateix dia (del 
85 al 92). L’objectiu d’aquesta activitat és decidir quines 
peces de dòmino que apareixen al centre han de formar part 
de la seqüència i a quin lloc han d’anar. Per tant, els nens 
decidiran on col·loquen cada cromo. En aquesta activitat, 
els cromos no tenen números assignats, de manera que els 
nens hauran de descobrir-los ells mateixos. Cal tenir en 
compte que al centre de la pàgina hi ha quatre peces de més. 

Whose head, bottom and body are these? (p. 16): L’objectiu 
d’aquesta activitat és dir de qui són les parts del cos que 
tenen els animals que apareixen al centre de cada grup. Si 
les famílies no disposen del Talking Pen, poden animar els 
nens a dir les respostes de la manera següent: “It’s the 
owl’s head” o “It’s the turtle’s body.” NOTA: només té so la 
resposta correcta.

STORY 3: THE SKI TRIP

Where is Marcia going? (p. 2): L’objectiu d’aquesta activitat 
és descobrir on va la Marcia a partir de les coses que du 
per al viatge. NOTA: només té so la resposta correcta.

Who can do it? (p. 3): L’objectiu d’aquesta activitat és 
observar les imatges i decidir quins animals (o la Marcia) 
poden dur a terme l’acció i quins animals no. 

Whose bag is this? (p. 4): L’objectiu d’aquesta activitat és 
relacionar els personatges amb les imatges de les seves 
bosses. N’hi ha dues més del compte. Si les famílies no 
disposen del Talking Pen, poden llegir les descripcions i 
després preguntar: “Where is Marcia’s / Polly’s / Mum’s 
/ Dad’s bag?”.

Can they do it? (p. 5): L’objectiu d’aquesta activitat és 
respondre a les preguntes. Si les famílies no disposen del 
Talking Pen, poden animar els nens a dir: “Yes, they can!” 
o, per exemple, “No, they can’t. They can walk and run”. 
NOTA: només té so la resposta correcta.

Where are they going? Follow the arrows and find out! (p. 
6-7): L’objectiu d’aquesta activitat és seguir les fletxes que 
acompanyen les imatges dels personatges que apareixen 
al centre per descobrir cap a on van. L’última casella és la 
resposta. Llavors, el nen podrà respondre a les preguntes 
que apareixen a la dreta i a l’esquerra. 

Joc central – Tipus Oca (p. 8-9): Es pot jugar de diverses 
maneres, i també sol o acompanyat: 

• Amb fitxes i un dau: Es col·loquen les fitxes a 
la casella de sortida (“Start”) i es tira el dau. 
Si cau en una casella de pregunta i es respon 
correctament, es pot avançar (o retrocedir) fins 
a la casella que inclou la resposta. Si cau en una 
casella de resposta, es pot intentar trobar la 
pregunta i anar-hi o no segons el que decideixin 
els jugadors.

• Sense fitxes ni dau: Es poden seguir els 
interrogants blaus (preguntes) i buscar les 
respostes corresponents fins arribar al final. 

La correlació entre preguntes i respostes es pot trobar 
en el requadre del centre (KEY).
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What’s Marcia doing? (p. 10): L’objectiu d’aquesta activitat 
és observar les imatges que apareixen a la part superior i 
inferior de la pàgina per poder respondre a les preguntes 
que apareixen al centre. La primera fila de preguntes 
correspon a la imatge número 1 i la segona correspon a 
la imatge número 2. Si les famílies no disposen del Talking 
Pen, poden preguntar, per exemple: “Is Marcia running in 
picture number 1?”, i animar els nens a dir: “Yes, she is 
/ No, she isn’t”.

Why are you taking your…? (p. 11): L’objectiu d’aquesta 
activitat és observar les peces de vestir i després escollir 
el lloc correcte. Si les famílies no disposen del Talking Pen, 
les respostes hauran de seguir aquesta estructura: “I’m 
taking… because I’m going to the…” NOTA: només té so la 
resposta correcta. 

Find the way! (p. 12-13): L’objectiu d’aquesta activitat és 
trobar el camí que porta a la platja des del principi (“Start”) 
fins al final (“Finish”). Per aconseguir-ho s’ha de respondre 
a preguntes i seguir el camí de respostes correctes. 

Which one is different? (p. 14): L’objectiu d’aquesta activitat 
és observar les imatges i decidir quina no encaixa a cada 
fila. Per al cas que les famílies no disposin del Talking Pen: 
a la fila 1 sobra la imatge d’allò que no pot fer la Marcia; a 
la fila 2 sobra la imatge d’allò que no s’endú a la platja la 
Marcia; a la fila 3 sobra la imatge de l’animal que no camina, 
sinó que s’arrossega; a la fila 4 sobra la imatge d’allò que 
no s’endú a la muntanya la Marcia; i a la fila 5 sobra la 
imatge d’allò que no pot fer la Marcia en un d’aquests llocs.  

Can Marcia go there to do it? (p. 15): L’objectiu d’aquesta 
activitat és respondre a les preguntes. NOTA: només té so 
la resposta correcta.  

Find the odd one out! (p. 16): L’objectiu d’aquesta activitat 
és respondre a les preguntes i assenyalar quina imatge no 
encaixa. 

STORY 4: THE BIRTHDAY CAKE

Marcia likes / doesn’t like (p. 2): L’objectiu d’aquesta 
activitat és respondre a les preguntes que apareixen a la 
part inferior de la pàgina a partir de les imatges de menjar 
que apareixen al voltant de la Marcia i que van acompanyades 
d’un senyal de correcte o d’una creu. NOTA: només té so la 
resposta correcta. 

Which one is different? (p. 3): L’objectiu d’aquesta activitat 
és trobar la imatge que no encaixa a cada fila. Si les famílies 
no disposen del Talking Pen, poden ajudar els nens a decidir 
quan es menja cada aliment: per esmorzar, per dinar o 
per sopar. 

What ’s missing? (p. 4): L’objectiu d’aquesta activitat és 
trobar quins aliments falten a cada imatge. 

Does Marcia eat… for breakfast / lunch / dinner? (p. 5): 
L’objectiu d’aquesta activitat és respondre a les preguntes. 
Si les famílies no disposen del Talking Pen, poden animar 
els nens a dir: “Yes, she does” o “No, she doesn’t”. NOTA: 
només té so la resposta correcta. 

Is Marcia having breakfast, lunch or dinner? (p. 6-7): 
L’objectiu d’aquesta activitat és respondre a les preguntes 
seguint les línies i trobant el plat correcte. 

Joc central – Tipus Oca (p. 8-9): Es pot jugar de diverses 
maneres, i també sol o acompanyat: 

• Amb fitxes i un dau: Es col·loquen les fitxes a 
la casella de sortida (Start) i es tira el dau. Si 
es cau en una casella de pregunta i es respon 
correctament, es pot avançar (o retrocedir) fins 
a la casella que inclou la resposta. Si es cau en 
una casella de resposta, es pot intentar trobar la 
pregunta i anar-hi o no segons el que decideixin 
els jugadors.

• Sense fitxes ni dau: Es poden seguir els 
interrogants blaus (preguntes) i buscar les 
respostes corresponents fins arribar al final. 

La correlació entre preguntes i respostes es pot trobar 
en el requadre del centre (KEY). 

What’s the weather like? (p. 10): L’objectiu d’aquesta 
activitat és relacionar les descripcions del temps (requadres) 
amb la imatge del temps adequada (cercles). 

Is it true or false? (p. 11): L’objectiu d’aquesta activitat és 
decidir si les imatges es corresponen amb el que diuen les 
frases o no. NOTA: només té so la resposta correcta. 

Let’s make a sandwich! (p. 12-13): Els nens rebran tots 
els cromos per fer aquesta activitat el mateix dia (del 70 al 
77). L’objectiu d’aquesta activitat és decidir quines peces 
de dòmino que apareixen al centre han de formar part de 
la seqüència i a quin lloc han d’anar. Per tant, els nens 
decidiran on col·loquen cada cromo. En aquesta activitat, 
els cromos no tenen números assignats, de manera que els 
nens hauran de descobrir-los ells sols. Cal tenir en compte 
que al centre de la pàgina hi ha quatre peces de més .

Find the way! (p. 14-15): L’objectiu d’aquesta activitat 
és arribar al sopar començant des de la casella de sortida 
(“Start”) i acabant a “Finish”. Per aconseguir-ho, els nens 
hauran de respondre a les preguntes i seguir el camí de 
les respostes 
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Complete the sequence (p. 16): L’objectiu d’aquesta 
activitat és completar els elements que falten a la seqüència 
per poder fer un sandvitx (requadres) usant una de les tres 
imatges que apareixen a sota. Si les famílies no disposen 
del Talking Pen, l’ordre correcte és el següent: 

Wash your hands.

Slice the tomato. 

Butter the bread.

Spread the mustard.

Spread the mayonnaise.

Put the ham on the bread.

Put the tomato on the bread.

Put the lettuce on the bread.

Put another slice of bread on.

Cut the sandwich in half.

Eat the sandwich.

NOTA: si s’utilitza el Talking Pen, cal recordar que, per 
activar un llibre, el dispositiu s’ha de situar sempre damunt 
de la paraula “Start” (p. 1). A partir d’aquí, només s’haurà de 
posar el Talking Pen damunt dels botons de pregunta o de 
resposta, i també damunt d’algunes imatges, per sentir-ne el 
contingut. Els cromos no inclouen so.

Els àudios dels Sticker Books es poden descarregar des de 
l’apartat del lloc web Univers – A casa – Talking Pen – Cursos.


