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INFORMACIÓ SOBRE ELS STICKER BOOKS DE 
PAM&PAUL

Tots els alumnes de Pam&Paul 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. 
Això no obstant, 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.

Encara que els nens de Pam&Paul ja són capaços 
d’enganxar els cromos ells sols, es recomana que, al 
principi, algú de la família els ajudi 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 de Talking Pen, 
se sentirà el text que hi ha escrit 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  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 crear 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: PUPPY

Getting to know Pam&Paul (p. 2): L’objectiu d’aquesta 
activitat és repassar la història. Els nens hauran d’observar 
la imatge del centre de la pàgina, recordar la història que 
senten cada dia a classe i escollir la resposta correcta. 
NOTA: només té so la resposta correcta. 

What day is it today? (p. 3): L’objectiu d’aquesta activitat 
és trobar el dia de la setmana que falta a cada calendari. 
Es proposen tres possibles opcions per a cada setmana. 
NOTA: només té so la resposta correcta. 

Si les famílies no disposen del Talking Pen, podran seguir 
aquest model de resposta: “Today it’s Wednesday, the 3rd 
of May”.

Do you have to…? (p. 4-5): En aquesta ocasió hi ha dues 
activitats a cada pàgina. L’objectiu de la primera activitat és 
respondre a les preguntes que apareixen a l’esquerra i a la 
dreta. Els nens hauran d’observar les imatges del centre 
per trobar les respostes. A la primera fila hi ha totes les 
tasques; a la segona fila hi ha els animals amb els quals 
hauran de fer aquestes tasques; i a la tercera fila hi ha els 
animals amb els quals no hauran de fer aquestes tasques. 
En escanejar les imatges dels animals, els nens sentiran 
una descripció que respon a les preguntes. 

L’objectiu de la segona activitat, que és a la part inferior de 
la pàgina, és decidir si les frases són correctes o incorrectes. 
NOTA: només té so la resposta correcta. 

Si les famílies no disposen del Talking Pen, poden animar 
els nens a dir: “Yes, it’s true. I don’t have to brush the turtle” 
o “No, it’s false. I don’t have to feed the alien.”

Days of the week labyrinth (p. 6-7): L’objectiu d’aquesta 
activitat és seguir les línies i dir què és el que la Pam i en 
Paul fan cada dia (línies vermelles) i què és el que haurien 
de fer (línies verdes). 
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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: Per començar a jugar 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 que s’arriba al final. 

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

Count and find out (p. 10-11): L’objectiu d’aquesta activitat 
és descobrir què fan els personatges de la pàgina 11. Per 
aconseguir-ho, els nens hauran de sumar (o restar) els 
números de la pàgina 10 i relacionar els resultats amb els 
números que apareixen a sota dels personatges.  

What are Pam and Paul doing? (p. 12): L’objectiu d’aquesta 
activitat és respondre a les preguntes sobre la Pam i en 
Paul a partir del que es veu en les imatges que apareixen al 
centre de la pàgina. Si les famílies no disposen del Talking 
Pen, poden animar els nens a dir: “Yes, he / she is. / No, 
he / she isn’t.”

Why do you have to…? (p. 13): L’objectiu d’aquesta activitat 
és respondre a les preguntes. Per fer-ho hauran d’escollir 
l’opció correcta entre les quatre respostes que es proposen. 
NOTA: només té so la resposta correcta. Si les famílies no 
disposen del Talking Pen, poden animar els nens a donar 
les explicacions següents:

“They have to feed Sandy because he’s hungry.”

“They have to wash Sandy because he’s dirty.”

“They have to give Sandy some water because he’s 
thirsty.”

“They have to clean up Sandy’s mess because there’s 
dog’s mess all over the garden.”

Chores and fun activities (p. 14-15): L’objectiu d’aquesta 
activitat és escollir la resposta correcta sobre el que han de 
fer (o el que fan) cada dia de la setmana la Pam i en Paul, 
a partir de les imatges que apareixen a la part superior de 
la pàgina. NOTA: només té so la resposta correcta. 

Do you like…? (p. 16): L’objectiu d’aquesta activitat és a 
dir si a la Pam i a en Paul els agrada de fer les activitats 
que s’ensenyen. Les respostes correctes es troben a la part 
inferior i superior de la pàgina, al costat de les imatges de 

la Pam i en Paul. NOTA: només té so la resposta correcta. Si 
les famílies no disposen del Talking Pen, poden animar els 
nens a seguir aquesta estructura en les seves respostes: 
“Yes, he does. He likes riding his bike” o “No, she doesn’t. 
She doesn’t like drawing.”

STORY 2: THE CAR 

Where are they going? (p. 2-3): L’objectiu d’aquesta 
activitat és seguir les línies per relacionar cada personatge 
amb el lloc on va. NOTA: només té so la resposta correcta. 

Where can I buy these things? (p. 4): L’objectiu d’aquesta 
activitat és decidir on es poden comprar els objectes que 
apareixen a la part esquerra de la pàgina. Per a cada objecte 
es proposen quatre opcions, però només n’hi ha tres de 
correctes. Si les famílies no disposen del Talking Pen, poden 
ajudar els nens a respondre de la manera següent: “I can 
buy a lollipop at the sweet shop.” “I can buy some bread 
at the bakery” o “I can’t buy these things at the toy shop 
/ the petrol station / the butcher’s / the clothes shop.”

Can you buy…? (p. 5): L’objectiu d’aquesta activitat és 
decidir si es poden comprar els objectes que surten a la 
pàgina a les botigues que hi ha al seu costat. NOTA: només 
té so la resposta correcta. 

Si les famílies no disposen del Talking Pen, poden ajudar 
els nens a respondre de la manera següent: “Yes, I can 
buy a croissant at the bakery” o “No, I can’t. I can buy a 
football at the toy shop.”

Find the differences. (p. 6-7): L’objectiu d’aquesta activitat 
és trobar les diferències entre els dos mapes. Els nens 
hauran d’observar tots dos mapes, comparar-los i respondre 
a les preguntes que apareixen a la part inferior de la pàgina 
esquerra. Després, hauran de decidir si les frases de la part 
inferior de la pàgina dreta són veritables o falses. NOTA: 
només té so la resposta correcta. 

Si les famílies no disposen del Talking Pen, en les activitats 
de veritable / fals poden animar els nens a dir: “Yes, it is. 
/ No, it isn’t. The supermarket is next to… (la resposta 
correcta).”

Find the way to the toy shop! (p. 8-9): L’objectiu d’aquesta 
activitat és arribar a la botiga de joguines, començant a 
“Start” i acabant a “Finish”. Per aconseguir-ho hauran de 
respondre a les preguntes i seguir el camí de respostes 
correctes. 

Why can’t they take them to the toy shop? (p. 10): L’objectiu 
d’aquesta activitat és escollir el lloc correcte d’entre els que 
apareixen a sota de les imatges dels personatges segons 
el que hagi de fer cadascun. Si les famílies no disposen 
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del Talking Pen, poden ajudar els nens a respondre de la 
manera següent: “He / she is going to the… (nom de la 
botiga / lloc).”

Which vehicles are missing? (p. 11): L’objectiu d’aquesta 
activitat és descobrir quins vehicles dels que apareixen al 
centre de la pàgina falten a cada imatge. Si les famílies no 
disposen del Talking Pen, les respostes hauran de seguir 
aquest model: “In picture number…, the… (nom del vehicle) 
is missing.”

How do I get there? (p. 12-13): L’objectiu d’aquesta activitat 
és descobrir a on va cada personatge a partir del que digui 
el Talking Pen, o bé seguint les indicacions que apareixen a 
la part inferior de la pàgina. NOTA: només té so la resposta 
correcta. 

What shop / place is it? (p. 14-15): L’objectiu d’aquesta 
activitat és relacionar les botigues i els llocs que envolten la 
imatge central amb els quadres de colors que apareixen al 
mapa. Cada quadre conté la imatge d’un objecte que es pot 
comprar en una botiga concreta, o d’una activitat que es pot 
fer en un lloc concret. Si les famílies no disposen del Talking 
Pen, les respostes hauran de seguir aquest model: “The 
purple square is the gym. I can do some exercise here.”

The odd one out. (p. 16): L’objectiu d’aquesta activitat 
és decidir què es pot comprar a les botigues a les quals 
es dirigeixen els personatges, i trobar la imatge que no 
hi encaixa. Si les famílies no disposen del Talking Pen, les 
respostes hauran de seguir aquest model: “I can buy… at 
the… (nom de la botiga) / I can’t buy… at the… (nom de 
la botiga).”

STORY 3: THE THIEF

How old are they? (p. 2-3): Aquesta activitat consta de 
tres parts. 

En la primera part, els nens han de descobrir quants 
anys tenen les persones que hi ha a la primera fila. Per 
fer-ho hauran de mirar els cercles de colors numerats que 
trobaran al centre de la pàgina i fer servir aquests números 
per resoldre els problemes matemàtics que apareixen a 
sota de cada personatge. La resposta correcta és una de les 
tres opcions que apareixen a sota de cada problema. Quan 
els nens hagin trobat les solucions, podran fer un cercle al 
voltant del número correcte. Si els nens fan aquesta activitat 
amb el Talking Pen, la resposta correcta tindrà so. 

Després, els nens respondran a les preguntes que 
apareixen a la dreta i a l’esquerra fent servir la informació 
que han obtingut en la primera part de l’activitat. En el cas 
de les preguntes de l’esquerra, hauran de dir si les frases 
referides a dos dels personatges són veritables o falses. I en 

el cas de les de la dreta, hauran de decidir quin personatge 
és més gran i quin és més jove. 

NOTA: només tenen so les respostes correctes. 

What are they doing and what was stolen? (p. 4-5): En 
aquesta activitat, els nens hauran fer servir la informació 
que apareix al centre per respondre a les preguntes que 
apareixen a dalt de tot. Per fer-ho, hauran d’escollir la 
resposta correcta d’entre dues opcions possibles. Llavors, 
hauran de decidir si les frases que apareixen a la part inferior 
de la pàgina són veritables o falses. NOTA: només té so la 
resposta correcta.

Find the odd one out. (p. 6): L’objectiu d’aquesta activitat 
és observar les imatges i trobar la que no encaixa a cada fila. 
Si les famílies no disposen del Talking Pen, les diferències es 
basen en els criteris següents: fila 1: ulls grossos / petits; 
fila 2: cabells arrissats / estirats; fila 3: cabells llargs / 
curts; fila 4: cabells rossos / pèl-rojos.

Guess who! (p. 7): L’objectiu d’aquesta activitat és escollir 
el personatge que encaixa amb la descripció d’entre quatre 
opcions possibles. Les respostes correctes són les següents: 
fila 1-2 (Kyle), fila 2-4 (Susie), fila 3-1 (Jason) i fila 4-4 (Mark). 

Help Mum find the purse! (p. 8-9): L’objectiu d’aquesta 
activitat és trobar el moneder. Per aconseguir-ho s’ha 
d’avançar des de “Start” fins a “Finish” responent a les 
preguntes i seguint el camí de respostes correctes. 

Whose wardrobe is it? (p. 10-11): L’objectiu d’aquesta 
activitat és relacionar els personatges que apareixen al 
centre amb els seus armaris, a partir de les descripcions 
(que es poden sentir o llegir) del que hi guarden. Després, 
els nens hauran de comprovar què hi falta, a cada armari, 
i escollir la peça correcta d’entre les que apareixen a la 
dreta i a l’esquerra. 

Finalment, hauran de decidir si les frases que apareixen 
a la part inferior de la pàgina són veritables o falses. NOTA: 
només té so la resposta correcta. Si les famílies no disposen 
del Talking Pen, hauran d’animar els nens a dir: “Yes, he 
/ she has” o “No, he / she hasn’t. He / she has got … (la 
resposta correcta) in his / her wardrobe.”

What did the thief look like? (p. 12-13): L’objectiu d’aquesta 
activitat és descobrir qui ha robat cada objecte a partir de 
les descripcions de cada lladre. Si les famílies no disposen 
del Talking Pen, hauran d’animar els nens a dir: “He / she 
isn’t a thief” o “He / she stole the… (nom de l’objecte).”

Find the differences (p. 14-15): En aquesta activitat, els 
nens hauran d’observar les imatges i comparar-les per poder 
respondre a les preguntes que apareixen a la part inferior. 
NOTA: només té so la resposta correcta. 
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Find out their age! (p. 16): L’objectiu d’aquesta activitat 
és relacionar els personatges amb la seva edat. Després, 
els nens hauran de decidir si les imatges que apareixen a 
la part inferior de la pàgina contenen la informació correcta 
o no. NOTA: només té so la resposta correcta. 

STORY 4: THE GENIE 

Who is inside the bottle? (p. 2): L’objectiu d’aquesta activitat 
és decidir quin ésser màgic hi ha dins de cada llàntia. Per 
saber-ho, els nens hauran de resoldre les multiplicacions 
que apareixen al costat de cada llàntia. 

Per al cas que les famílies no disposin del Talking Pen, 
els noms dels éssers són els següents: dragon (25), elf (56), 
mummy (48), gnome (18), vampire (35), fairy (45), unicorn 
(27), monster (28).

What can you see there? (p. 3): L’objectiu d’aquesta activitat 
és escollir, d’entre les tres opcions que hi ha sota les imatges 
dels països, el que es pot veure a cadascun. NOTA: només 
té so la resposta correcta. 

Si les famílies no disposen del Talking Pen, trobaran els 
noms de les atraccions turístiques i dels animals al final 
de les instruccions d’aquesta història. 

Which country is it? (p. 4-5): L’objectiu d’aquesta activitat 
és descobrir a quin país són les atraccions turístiques que 
apareixen a banda i banda del mapa. Si els nens escanegen 
el mapa, podran sentir la resposta. No obstant això, si les 
famílies no disposen del Talking Pen, trobaran els noms 
de les atraccions turístiques i dels països al final de les 
instruccions d’aquesta història. 

En la segona part d’aquesta activitat, que es troba a la 
part inferior de la pàgina, els nens hauran de relacionar cada 
país amb el número que li correspon. Per fer-ho hauran 
d’observar el mapa i trobar-hi els països.  

Where did they travel to? (p. 6-7): Aquestes dues pàgines 
contenen diverses activitats. 

En la primera, els nens han de relacionar cada personatge 
amb les atraccions turístiques o animals que van veure quan 
van viatjar a un país concret; per fer-ho, hauran de seguir les 
línies. Una vegada tinguin les respostes correctes, hauran 
de decidir si les frases que apareixen a mà esquerra són 
veritables o falses.

L’objectiu de l’activitat que apareix a la part inferior de 
la pàgina és dir quin dels tres personatges va veure cada 
atracció turística. 

Finalment, en l’activitat de la dreta, els nens hauran de 
decidir quin dels dos països ha visitat cada personatge. Si 
les famílies no disposen del Talking Pen, hauran d’animar els 
nens a dir: “Pam / Paul / Dad / Mum / Grandma / Grandpa 
went to… (nom del país).”

NOTA: només té so la resposta correcta. 

Where do they come from? (p. 8-9): En aquestes pàgines, 
els nens trobaran dues activitats. Al centre veuran imatges 
de persones de diferents països, i cadascuna d’aquestes 
imatges té un número. Si els nens tenen el Talking Pen per 
fer aquesta activitat, podran sentir unes descripcions que 
els ajudaran a descobrir d’on és cada persona. 

Llavors, els nens llegiran les preguntes que apareixen 
a la dreta i a l’esquerra de les imatges i decidiran de quin 
país és cada persona. Per descobrir-ho, hauran d’escollir el 
número correcte d’entre les tres opcions que se’ls plantegen. 

L’objectiu de l’activitat que apareix a la part inferior de 
la pàgina és decidir si les frases són veritables o falses. 

Per al cas que les famílies no disposin del Talking Pen, 
les respostes correctes són les següents: 

1. Italy
2. China
3. Canada
4. South Africa
5. Australia
6. The USA

7. India
8. France
9. Spain
10. Germany
11. Great Britain
12. Egypt

NOTA: només tenen so les respostes correctes.

Pam&Paul travel around the world! (p. 10-11): L’objectiu 
d’aquesta activitat és arribar al Geni (Genie) avançant des de 
“Start” fins a “Finish”. Per aconseguir-ho, els nens hauran 
de respondre a les preguntes i seguir el camí de respostes 
correctes. Si les famílies no disposen del Talking Pen, hauran 
d’animar els nens a dir: “They can / can’t see… (nom de 
l’atracció turística) in… (nom del país).”

What do they wish for? (p. 12-13): En aquestes pàgines 
hi ha dues activitats. Per fer-les s’haurà de fer servir la 
informació que apareix a la part superior de la pàgina, on els 
personatges pensen en el que els agradaria ser de grans. 

Els nens hauran de respondre a les preguntes que 
apareixen a la part esquerra, i decidir si les frases que 
apareixen a la dreta són veritables o falses. 

NOTA: només tenen so les respostes correctes.
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I grant you three wishes! (p. 14-15): L’objectiu d’aquesta 
activitat és relacionar cada personatge amb la imatge 
correcta que mostra les atraccions turístiques que hi ha als 
països que els agradaria visitar. Si les famílies no disposen 
del Talking Pen, hauran d’animar els nens a dir: “… (nom 
del personatge) wants to see …, … and … (noms de les 
atraccions turístiques).” Hi ha quatre imatges més del 
compte.

Whose suitcase is this? (p. 16): L’objectiu d’aquesta activitat 
és decidir a quin ésser màgic pertany cada maleta. Si las 
famílies no tenen el Talking Pen, hauran d’animar els nens 
a assenyalar cada maleta i dir: “This is the mummy’s / 
fairy’s /… suitcase.”

Atraccions turístiques i països: 

• The Taj Mahal – India 

• The Black Forest – 
Germany 

• The Eiffel Tower – France 

• The Great Wall – China 

• Kangaroos – Australia 

• The pyramids – Egypt 

• Big Ben – Great Britain

• Elephants – South Africa 

• Polar bears – Canada 

• The Prado Museum – 
Spain 

• The Tower of Pisa – Italy 

• The Statue of Liberty 
– The United States of 
America

NOTA: Si es fa servir el Talking Pen, cal recordar que, per 
activar un llibre, s’ha de situar sempre el dispositiu 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 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 següent: Univers – A casa – Talking 
Pen – Cursos.


