
Carta als pares
Benvolguts pares,

Benvinguts al My Home Booklet! Un cop completada cada unitat de Kid’s Box 2 a 
l’escola, el vostre fi ll s’emportarà el My Home Booklet a casa per ensenyar-vos el que ha 
après en aquesta unitat.

No cal que tingueu un nivell alt d’anglès per ajudar el vostre fi ll. El més important és que 
us interesseu per tot allò que ha fet i li doneu suport quan sigui necessari. Això l’ajudarà 
en el seu aprenentatge.

Cadascuna de les 12 unitats del My Home Booklet conté les activitats següents:

A l’Activitat 1 es practica el vocabulari principal de la unitat i a l’Activitat 2, la 
gramàtica. És important que us assegureu que el vostre fi ll entèn el que ha de fer i 
que l’animeu a fer les activitats de manera autònoma.  A mesura que les vagi acabant, 
demaneu-li que us en llegeixi les respostes i que assenyali els dibuixos quan sigui 
necessari. Si us adoneu d’algun error, espereu un moment abans d’assenyalar-lo. És molt 
probable que en llegir les respostes en veu alta, el vostre fi ll se n’adoni dels errors. També 
podeu fer-li algunes preguntes en anglès relacionades amb el tema o animar-lo a parlar 
d’ell mateix, si ho creieu convenient.

L’Activitat 3 se centra en el còmic o la cançó de la unitat. Aquesta activitat pot incloure 
tasques diferents, com ordenar les vinyetes del còmic i després explicar-lo amb les seves 
paraules o completar la cançó amb les paraules que falten i després cantar-la. Podeu 
escoltar les cançons i mirar els còmics a www.kidsboxapps.es o en el CD-Rom de 
l’Activity Book del curs.

L’Activitat 4 és una activitat d’autoavaluació. Mireu les il·lustracions amb el vostre fi ll 
i llegiu les frases de la secció “I can …” de la part inferior de la pàgina. Demaneu-li que 
us digui si les afi rmacions són vertaderes en el seu cas i que pinti les cares somrients 
quan ho siguin. Tingueu en compte de fer comentaris positius en aques punt, ja que és 
important per als nens sentir que valoreu els seus progressos.



Nota: Els números que apareixen entre parèntesi en el My progress, a la part inferior de 
la pàgina, indiquen les Competències Bàsiques treballades, d’acord amb el que estableixen 
el Consell d’Europa i el currículum de l’Educació Primària.

 1  Comunicació lingüística
 2   Competència matemàtica i competències 

bàsiques en ciència i tecnologia
 3  Competència digital
 4  Aprendre a aprendre
 5  Competències socials i cíviques
 6  Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor
 7  Consciència i expressions culturals 

L’Activitat 5 ofereix al vostre fi ll l’oportunitat de personalitzar part de la llengua que ha 
après. El que se li proposa és que faci un dibuix que relacioni el llenguatge après amb la 
seva vida i, a partir del segon trimestre, que també n’escrigui un text breu.

Per acabar, al fi nal del My Home Booklet hi ha un Picture dictionary, un diccionari en 
imatges amb el qual el vostre fi ll podrà repassar tot el vocabulari del curs.

Esperem que gaudiu força en treballar junts amb el My Home Booklet 2!

El professor / La professora d’anglès del vostre fi ll.


