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INFORMACIÓ SOBRE ELS STICKER BOOKS DE SAM

Tots els alumnes de Sam 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 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 a diversos jocs.

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: HAPPY BIRTHDAY

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 
vocabulari.

Let’s play! (p. 5): L’objectiu d’aquesta activitat és relacionar 
els colors de la columna esquerra amb els globus i quantitats 
corresponents de la columna dreta.

Let’s play! (p. 6): L’objectiu d’aquesta activitat és que 
els nens observin la imatge de la part superior i comptin 
quants elements de cada hi ha (dits / anys del Sam, barrets 
d’aniversari, pastissos, espelmes, globus i regals). Als cercles 
de les preguntes hi veuran la imatge de cada (en singular), 
que els servirà de referència per saber què han de buscar 
i comptar a la imatge superior.

Let’s count! (p. 7): L’objectiu d’aquesta activitat és comptar 
quants objectes apareixen a cada cromo rectangular. A la part 
superior, els nens poden practicar com comptar de l’1 al 5.

Joc central (p. 8-9): Tots els llibres inclouen un tauler a 
les pàgines centrals. 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 
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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.  

Let’s check! (p. 10): Pàgina de comprensió i revisió de 
vocabulari (rutines).

Let’s match! - Opposites (p. 11): L’objectiu d’aquesta 
activitat és relacionar conceptes contraris.

Let’s play! (p. 12): L’objectiu d’aquesta activitat és 
relacionar el color i la quantitat de globus dels cercles de 
la part superior amb els personatges de la part inferior.

What colour is it? (p. 13): L’objectiu d’aquesta activitat 
relacionar els colors de les diverses peces de roba la columna 
esquerra amb les taques de colors de la columna dreta.

Let’s play! Where is / are…? (p. 14): L’objectiu d’aquesta 
activitat és relacionar les preguntes de l’esquerra amb 
les imatges que hi ha a la pàgina. Si no es disposa del 
Talking Pen, les famílies poden preguntar: “Where is the 
(colour) jumper?”, “Where are the (colour) socks / socks 
/ dungarees?”

STORY 2: THE PARK

Joc retallable: Segueix la sèrie. L’objectiu d’aquest joc 
és relacionar els números de l’1 al 5 amb la quantitat de 
punts corresponent. Es pot començar per la fitxa que es 
vulgui i seguir la sèrie fins que s’acabi.

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

Let’s count! (p. 5): L’objectiu d’aquesta activitat és 
relacionar els nombres dels cercles de la part superior 
amb les quantitats de apareixen als rectangles.

Let’s go to the park! (p. 6): L’objectiu d’aquesta activitat és 
que els nens observin la imatge de la part superior i trobin 
elements de diferents colors. A la part inferior sentiran una 
pregunta i, si passen el Talking Pen per sobre la imatge del 
parc, podran sentir de quin color és cada element.

Let’s check! (p. 7): L’objectiu d’aquesta activitat és 
relacionar les parts de la cara que falten a cada imatge 
de Sam.

Joc central (p. 8-9): Tots els llibres inclouen un tauler a 
les pàgines centrals. 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.  

Let’s match! - Opposites (p. 10): L’objectiu d’aquesta 
activitat és relacionar conceptes contraris.

What is Sam doing? (p. 11): L’objectiu d’aquesta activitat 
és relacionar les preguntes de la part superior amb les 
imatges que hi ha a la pàgina. Si no es disposa del Talking 
Pen, les famílies poden preguntar: “What is Sam doing?” 
(i fer algun so per representar l’acció, si volen).

Let’s go to the park! (p. 12-13): Pàgines de comprensió 
i revisió de vocabulari (accions al parc).

Let’s check! (p. 14): L’objectiu d’aquesta activitat és 
repassar el vocabulari del parc, així com els colors i els 
conceptes gran / petit. A més, si es disposa del Talking Pen, 
es podran sentir 4 preguntes del tipus: “What is small and 
green?”, “What is big and red?”. Si les famílies no tenen 
el Talking Pen, també poden fer preguntes d’aquest tipus 
als seus fills.

STORY 3: THE ZOO

Joc retallable: Puzle. Un cop retallades les fitxes, els nens 
poden muntar el trencaclosques per obtenir dues imatges 
de la història. Aquest retallable no inclou so.

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

Whose body is this? (p. 5): L’objectiu d’aquesta activitat 
és relacionar les parts del cos de la columna esquerra amb 
els animals corresponents de la columna dreta.

Animals and colours - Let’s play! (p. 6): L’objectiu d’aquesta 
activitat és relacionar els colors de la part superior amb els 
animals d’aquest color que apareixen als rectangles. Si no 
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es disposa del Talking Pen, les famílies poden preguntar: 
“What animal is green / blue / yellow / red?”

What’s the weather like today? (p. 7): L’objectiu d’aquesta 
activitat és relacionar les imatges de la part superior amb 
el temps corresponent de la part inferior.

Joc central (p. 8-9): Tots els llibres inclouen un tauler a 
les pàgines centrals. 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 it? (p. 10): L’objectiu d’aquesta activitat és que 
els nens observin les imatges de la part superior i busquin 
diferents peces de roba. A la part inferior sentiran una 
pregunta i, si passen el Talking Pen per sobre les imatges 
del Sam, podran sentir com és cada element.

Let’s match! (p. 11): L’objectiu d’aquesta activitat és 
relacionar conceptes contraris a partir de frases comparatives.

Let’s count! (p. 12): L’objectiu d’aquesta activitat és que els 
nens observin la imatge central i comptin quants animals de 
cada hi ha. Als cercles de les preguntes hi veuran la imatge 
de cada animal (en singular), que els servirà de referència 
per saber què han de buscar i comptar a la imatge.

Let’s match! (p. 13): L’objectiu d’aquesta activitat és 
relacionar les imatges dels cercles de part superior amb 
les imatges que apareixen als rectangles de la part inferior.

What’s missing? (p. 14): L’objectiu d’aquesta activitat és 
trobar quin animal falta a cada imatge.

STORY 4: THE PICNIC

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 
vocabulari.

Let’s count! (p. 5): L’objectiu d’aquesta activitat és repassar 
els nombres de l’1 al 5, els colors bàsics i el vocabulari de 
la història. A més, si es disposa del Talking Pen, es podrà 
relacionar les preguntes de la part superior amb les imatges 
de la pàgina. Si no es disposa del Talking Pen, les famílies 
poden preguntar: “Can you find one blue caterpillar?” (por 
exemple), i animar els nens a assenyalar la imatge correcta.

Is it big or small? (p. 6): L’objectiu d’aquesta activitat és 
relacionar les preguntes de la part central amb les imatges 
que hi ha a la pàgina. Si no es disposa del Talking Pen, les 
famílies poden preguntar, per exemple: “Where is the small 
yellow ladybird?”

Who has got…? (p. 7): L’objectiu d’aquesta activitat és 
que els nens observin la imatge del pícnic i relacionin les 
preguntes de la part dreta amb les imatges de la part inferior. 
Si no es disposa del Talking Pen, les famílies poden preguntar: 
“Who has got… a sandwich / a strawberry / some juice / 
a biscuit?”

Joc central (p. 8-9): Tots els llibres inclouen un tauler a 
les pàgines centrals. 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.  

Let’s go on a picnic! (p. 10): Pàgina de comprensió i revisió 
d’estructures.

Do you like…? (p. 11): L’objectiu d’aquesta activitat és 
practicar les estructures relacionades amb expressar gustos. 
A la part central de la pàgina, els nens veuran els personatges 
de Sam, la mare i el pare. A la columna esquerra veuran quins 
aliments els agraden, i a la columna dreta quins aliments 
no els agraden.

How do you…? (p. 12): L’objectiu d’aquesta activitat és 
relacionar les preguntes de la part superior amb les imatges 
que hi ha a la pàgina. Si no es disposa del Talking Pen, les 
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famílies poden preguntar: “How do you… jump / sleep / 
eat / drink?” (i animar els nens a respondre i fer l’acció 
amb mímica).

Which ant is missing? (p. 13): L’objectiu d’aquesta activitat 
és trobar quina formiga falta a cada sèrie d’imatges.

How many are there? (p. 14): L’objectiu d’aquesta activitat 
és comptar quants objectes apareixen a cada cromo 
rectangular. A la part superior, els nens poden practicar 
com comptar de l’1 al 5.

NOTA: Si feu servir el Talking Pen, recordeu que, per activar 
un llibre, cal situar sempre 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.


