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INFORMACIÓ SOBRE ELS STICKER BOOKS D’EMMA

Tots els alumnes d’Emma 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 de mica en mica. Aquest 
nou material de l’alumne és un recurs ideal perquè els 
nens i nenes segueixin estant en contacte amb l’anglès fora 
de l’aula.

A continuació, trobareu una explicació breu i senzilla 
sobre les característiques principals dels Sticker Books, 
així com una descripció dels diversos tipus d’activitats i 
alguns suggeriments sobre com es pot interactuar amb 
aquesta eina.

CARACTERÍSTIQUES DELS STICKER BOOKS

Cada Sticker Book inclou entre 62 i 64 espais per enganxar-
hi cromos. Aquests espais estan numerats correlativament. 
Ara bé, els cromos que reben els alumnes cada dia no 
segueixen un ordre numèric, sinó que tenen a veure amb 
el que s’ha treballat a classe en aquella sessió. Per aquest 
motiu, és possible que el primer dia rebin els cromos 
corresponents a les caselles 1, 4, 9, 11, 15, 19, 35, 44 i 54.

A l’hora d’enganxar-los, és recomanable que algú de la 
família ajudi els nens, sobretot els més petits, i els animi 
a buscar 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, tot seguit, “Where 
is number…?” (assenyalant el llibre). El nen pot respondre, 
respectivament: “It’s number…” i “It’s here!”

NOTA: Si el nen encara no reconeix els nombres més alts, 
es poden separar les xifres i dir, per exemple, “It’s four and 
five”, en comptes de dir “It’s forty-five”. 

TIPUS D’ACTIVITATS DELS STICKER BOOKS

Jocs retallables: Els 4 llibres inclouen, a l’inici i al final, 
dues pàgines més gruixudes que la resta. Aquestes pàgines 
es poden separar fàcilment del llibre i, si es retallen les 
caselles per la línia de punts, es pot jugar al tradicional 
Memory.

A més, a cada llibre també s’hi inclou el joc retallable 
“Let’s make a chatterbox!” (p. 13). Un cop muntat, seguint 
les instruccions de la part inferior de la pàgina, es pot jugar 
de la manera següent:

• Es diu un nombre de l’1 al 10, es compta i es tria 
un color o número dels que surten com a opció. 
Llavors, s’escolta o es fa la pregunta que hi ha a 
sota i es respon adequadament. El joc no inclou 
les respostes. 

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 de 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 llegir ells 
el text que les acompanya.

Jocs i activitats: Moltes pàgines inclouen activitats en 
què cal respondre preguntes, comptar objectes, 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, ja que es tracta 
d’opcions incorrectes de l’activitat i, per tant, no tenen cap 
resposta associada (ex.: en les activitats de veritable o fals, 
només la icona correcta té so). Si les famílies no tenen el 
llapis lector, poden llegir el text escrit o bé crear preguntes 
a partir de l’estructura que encapçala la pàgina.

Tot i que no 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 les preguntes correctament.

INSTRUCCIONS

STORY 1: SWEETS

Joc retallable: Memory. Per tal de treure el màxim profit 
lingüístic d’aquest joc tradicional, recomanem l’ús del Talking 
Pen, que descriu què es veu a cada imatge. Si la família no 
té aquest dispositiu, però sap anglès, també pot descriure 
el que es veu al dibuix: “I’m… thirsty / hot / sad / hungry 
/ ill / cold / angry / happy / tired”.

Let’s check! (p. 4): Pàgina de comprensió i revisió de les 
estructures i vocabulari de la història.

Let’s go shopping! (p. 5): A la part superior de la pàgina, els 
nens podran repassar les estructures i el vocabulari relacionat 
amb la fruiteria. A la part inferior, hauran d’observar les 
imatges i comptar quantes fruites de cada hi ha.

Let’s go shopping! (p. 6): A la part superior de la pàgina, 
els nens podran repassar les estructures i el vocabulari 
relacionat amb el forn de pa. A la part inferior, hauran 
d’observar les imatges i comptar quants elements de cada 
hi ha.
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Let’s go shopping! (p. 7): Pàgina de comprensió i revisió 
de les estructures i vocabulari de la història.

Joc central – Tipus Oca (p. 8-9): S’hi 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 decideixin els 
jugadors.

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

La correlació entre preguntes i respostes es pot trobar 
al requadre KEY.  

What do you like? (p. 10): L’objectiu de l’activitat és practicar 
les estructures relacionades amb expressar gustos. Els nens 
poden decidir què li agrada a l’Emma i què no situant el 
Talking Pen sobre la cara de l’Emma i un dels elements de 
la part inferior. Por exemple: “I don’t like bananas”. Tant si 
es té el llapis lector como si no, es pot animar els nens a 
formar frases que expressin els seus gustos. Por exemple: 
“I like apples”.

Let’s check! (p. 11): Pàgina de comprensió i revisió de 
las estructures i vocabulari de la història.

Let’s go shopping! (p. 12): L’objectiu d’aquesta activitat 
és relacionar els diversos elements dels cercles amb la 
botiga on els podem comprar.

STORY 2: EGGS

Joc retallable: Memory. Per tal de treure el màxim profit 
lingüístic d’aquest joc tradicional, recomanem l’ús del Talking 
Pen, que descriu què es veu a cada imatge. Si la família no 
té aquest dispositiu, però sap anglès, també pot descriure 
el que es veu al dibuix: “It’s… sunny / rainy / windy / snowy 
/ hot / cold”.

Let’s check! (p. 4): Pàgina de comprensió i revisió de les 
estructures i vocabulari de la història.

Let’s get dressed! (p. 5): Pàgina de comprensió i revisió 
de les estructures i vocabulari de la història.

Where do animals live? (p. 6): Pàgina de comprensió i 
revisió de les estructures i vocabulari de la història (on viuen 
els animals i els personatges de la història).

Let’s listen to the animals! / Let’s have breakfast! (p. 7): 
Aquesta pàgina conté dues activitats. L’objectiu de l’activitat 
de la part superior és relacionar les preguntes amb les 
imatges dels requadres. Si no es disposa del Talking Pen, 
les famílies poden preguntar: “Who goes… moo / baa / 
cluck, cluck / oink, oink?”. L’objectiu de la part inferior és 
repassar les estructures i el vocabulari de la història (què 
vol l’Emma per esmorzar). 

Joc central – Arc de Sant Martí (p. 8-9): S’hi pot jugar de 
diverses maneres, i també sol o en família:

• Amb fitxes i un dau: Es col·loquen les fitxes a la 
casella de sortida (Start) i es tira el dau. S’escolta 
o es llegeix la pregunta corresponent i es respon 
amb una de les dues opcions que s’ofereixen. 
Perquè el joc no s’acabi de seguida, es pot fer 
que s’hagi de caure exactament a la casella final 
(Finish) i, si no, anar tornant enrere.

• Sense fitxes ni dau: Es pot anar seguint l’arc de 
Sant Martí i responent les diverses preguntes.

Let’s play! (p. 10): L’objectiu de l’activitat és relacionar 
els animals de l’esquerra amb allò que produeixen i el lloc 
on viuen.

How do you feel? (p. 11): L’objectiu de l’activitat és practicar 
les estructures relacionades amb els estats d’ànim. Els 
nens poden decidir com estan l’Emma i l’avi.

Let’s count! (p. 12): L’objectiu de l’activitat és comptar 
quants elements apareixen a cada cromo rectangular.

STORY 3: BATH

Joc retallable: Memory. Per tal de treure el màxim profit 
lingüístic d’aquest joc tradicional, recomanem l’ús del Talking 
Pen, que descriu què es veu a cada imatge. Si la família no 
té aquest dispositiu, però sap anglès, també pot descriure 
el que es veu al dibuix: “This is…”.

Let’s check! (p. 4): Pàgina de comprensió i revisió de les 
estructures i vocabulari de la història.

Let’s have a bath! / Let’s get dressed! (p. 5): Pàgina de 
comprensió i revisió de vocabulari (objectes del bany i peces 
de roba).

What colour is it? / Let’s have a bath! (p. 6): Aquesta 
pàgina conté dues activitats. L’objectiu de l’activitat de la 
part superior és decidir de quin color són les diverses peces 
de roba. L’objectiu de l’activitat de la part inferior és decidir 
si l’objecte de la imatge coincideix o no amb la pregunta. 
NOTA: Només té so l’opció correcta. 
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Let’s get dressed! / Where is / are…? (p. 7): Aquesta 
pàgina conté dues activitats. L’objectiu de l’activitat de la 
part superior és relacionar les preguntes amb les imatges 
dels cercles. Si no es disposa del Talking Pen, les famílies 
poden dir: “Emma is taking off her…”. L’objectiu de l’activitat 
de la part inferior és trobar on hi ha diversos elements. Si 
no es disposa del Talking Pen, les famílies poden preguntar: 
“Where is… (element en singular)?”, “Where are… (element 
en plural)?”

Joc central – Tipus Oca (p. 8-9): S’hi 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 decideixin els 
jugadors.

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

La correlació entre preguntes i respostes es pot trobar 
al requadre KEY.  

How many are there? / Let’s get dressed! (p. 10): Aquesta 
pàgina conté dues activitats. L’objectiu de l’activitat de la part 
superior és observar la imatge i relacionar les preguntes amb 
el número correcte que hi ha a sota de la imatge. Si no es 
disposa del Talking Pen, les famílies poden preguntar: “How 
many… are there?” I animar el nen a respondre: “There 
are…” L’objectiu de l’activitat de la part inferior és relacionar 
les descripcions de l’Emma de les preguntes amb la imatge 
corresponent. Si no es disposa del Talking Pen, les famílies 
poden dir: “Emma is wearing…”

Let’s have a bath! / What are you doing? (p. 11): Aquesta 
pàgina conté dues activitats. L’objectiu de l’activitat de la 
part superior és relacionar les descripcions de l’1 al 5 amb 
la imatge correcta. Si no es disposa del Talking Pen, les 
famílies poden dir: “Emma’s (part del cos) is dirty / clean”. 
L’objectiu de la part inferior és repassar les estructures i 
el vocabulari de la història.

Let’s check! (p. 12): Pàgina de comprensió i revisió de 
vocabulari (parts del cos).

STORY 4: TATTOO

Joc retallable: Memory. Per tal de treure el màxim profit 
lingüístic d’aquest joc tradicional, recomanem l’ús del Talking 
Pen, que descriu què es veu a cada imatge. Si la família no 

té aquest dispositiu, però sap anglès, també pot descriure el 
que es veu al dibuix: “Emma is… sleeping / getting dressed 
/ having a bath / having a wee / eating / washing her hands 
/ playing ball / watering the plants / making macaroni.”

Let’s check! (p. 4): Pàgina de comprensió i revisió de les 
estructures i vocabulari de la història.

Where can Emma…? (p. 5): L’objectiu d’aquesta activitat 
és decidir on fa l’Emma les diferents accions.

Let’s make macaroni! (p. 6): L’objectiu d’aquesta activitat 
és decidir què necessiten l’Emma i l’àvia per cuinar uns 
macarrons. Els nens hauran d’observar i escoltar el que 
diu l’àvia (imatges de la columna esquerra) i buscar els 
elements i les quantitats corresponents als cercles de la 
dreta. NOTA: Només tenen so les opcions correctes.

What do you like? / Let’s make macaroni! (p. 7): Aquesta 
pàgina conté dues activitats. L’objectiu de l’activitat de la part 
superior és escoltar (o llegir) què diuen els personatges i 
decidir si els agraden o no els aliments dels cercles. L’objectiu 
de la part inferior és decidir si els aliments següents són 
necessaris o no per fer macarrons.

Joc central – Tipus Oca (p. 8-9): S’hi 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 decideixin els jugadors.

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

La correlació entre preguntes i respostes es pot trobar 
al requadre KEY.  

Where is Emma’s tattoo? (p. 10): Pàgina de comprensió i 
revisió de les estructures i vocabulari de la història.

Can you find…? / What is Emma doing? (p. 11): Aquesta 
pàgina conté dues activitats. L’objectiu de l’activitat de la 
part superior és observar la imatge i respondre oralment 
les preguntes després de comptar els diferents aliments. Si 
no es disposa del Talking Pen, les famílies poden preguntar, 
per exemple: “Can you find three pears?” I animar el nen a 
buscar l’element i comptar: “One, two, three. There are three 
pears.” L’objectiu de l’activitat de la part inferior és relacionar 
les diverses preguntes amb la imatge corresponent. Si no 
es disposa del Talking Pen, les famílies poden dir: “What 
is Emma doing?” (i fer las diferents accions amb mímica).
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Let’s make macaroni! (p. 12): L’objectiu d’aquesta activitat 
és repassar els passos necessaris per fer macarrons.

NOTA: Si feu servir el Talking Pen, recordeu que, per activar 
un llibre, sempre cal situar el dispositiu sobre la paraula Start 
(pàg. 3). A partir d’aquí, només caldrà posar el Talking Pen 
sobre els botons de pregunta o resposta, així com sobre algunes 
imatges, per escoltar-ne el contingut. Els cromos no inclouen so.

Els àudios dels Sticker Books es poden descarregar des de la 
pàgina web, a l’apartat: Univers – A casa – Talking Pen – Cursos.


