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PHOTOCOPIA
BLE

Benvolguts pares o tutors:

Començarem la Unitat 1 del llibre d’anglès Tiger Tracks 5. Aquesta unitat tracta d’Anglaterra i se centra en 
el tema dels aparells electrònics.

El vostre fill/a hi aprendrà els noms d’alguns d’aquests aparells, a identificar-los, a parlar-ne i a dir quins 
utilitza.

Escoltarà i llegirà l’anunci d’una tauleta.

A més a més, hi escoltarà i llegirà una biografia titulada The father of computer science i n’escriurà una 
ressenya.

També aprendrà els adverbis de freqüència i a fer-los servir per preguntar, parlar i escriure sobre la 
freqüència amb la qual fan les coses tant ells com altres persones.

En l’apartat de Pronunciació practicarem els sons ‘ch’ i ‘j’ a fi de distingir-los bé un de l’altre i pronunciar-
los correctament.

A les seccions de Cultura llegirà i escoltarà un text sobre dues ciutats angleses molt famoses, Oxford i 
Cambridge, i un altre sobre anar a comprar al Regne Unit.

A la secció Everyday chit-chat veurà un vídeo sobre la compra d’un aparell electrònic (How to buy an 
electronic gadget) i hi representarà el diàleg per practicar la llengua oralment.

Aprendrà els avantatges i desavantatges de fer servir aparells electrònics i planificarà i escriurà un 
projecte sobre els aparells que fan servir algunes persones.

Per acabar la unitat, el vostre fill/a repassarà els continguts estudiats i avaluarà la feina feta tot omplint la 
pàgina corresponent del seu Progress Journal.

En els Materials Online per a l’alumne trobem les taules de gramàtica de la unitat, exercicis de 
vocabulari, la història, el vídeo i les cançons a fi que practiqui l’anglès a casa. Podeu accedir-hi fent servir 
el codi imprès a l’interior de la portada de l’Activity Book i utilitzar aquests materials amb el vostre fill/a.

Gràcies per ajudar el vostre fill/a a aprendre anglès de la manera més profitosa i divertida possible.

Salutacions cordials,

El mestre / La mestra d’anglès
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