Com ajudar
el teu fill
amb l’anglès

Consells perquè es diverteixi amb l’anglès i aprengui més:
• Digues-li frases en anglès cada dia, per exemple, Have a nice day, Good morning, Good night, etc.
• Entra amb el teu fill als materials online de Tiger Team – hi trobareu cançons del curs, contes i divertits jocs en
anglès per cantar i jugar junts.

• Practica l’anglès amb el teu fill sempre que puguis, per exemple, anomenant els aliments que veieu al supermercat
o cantant cançons en anglès quan aneu amb cotxe.

• Prepara un “racó de l’anglès” (English corner) a casa amb llibres de contes en anglès, alguns CD de música en
anglès i fotografies de coses típiques de països de llengua anglesa.

• Per a festes com les d’aniversari, feu plegats a casa targetes de felicitació en anglès.
• Ajuda el teu fill a enganxar a les coses que hi ha a casa uns pòstits amb el nom en anglès de cadascuna.
• Para atenció a allò que el nen faci bé en anglès; per exemple, cada cop que aprengui una paraula o una cançó
nova elogia’l dient That’s great! o Well done!

• Feu plegats un diccionari il·lustrat (picture dictionary) en un quadern, escrivint el vocabulari i dibuixant cada cosa
al costat de cada paraula.

Consells per ajudar el teu fill a fer servir Internet sense riscos:
• Sempre que sigui possible, acompanya el teu fill quan navegui per Internet.
• Desa a ‘Favorits’ les seves pàgines web preferides perquè pugui accedir-hi fàcilment.

Seguretat
a Internet

• Fixa unes regles i un horari molt clar perquè sàpiga quan pot fer servir Internet i quan no.
• Instal·la un control parental i configura el cercador per bloquejar l’accés a webs no desitjades.
• Anima el teu fill a parlar obertament sobre Internet i sobre els temes que li agrada veure o consultar a la xarxa.
• Fes-li

entendre que mai ha de donar les seves dades personals (nom, adreça, etc.) per Internet; digues-li que
sempre et pregunti abans de facilitar aquesta classe d’informació.

• Demana-li que no li digui a ningú les seves contrasenyes d’accés.
• Procura que la disposició del seu espai de treball resulti convenient a fi d’evitar-li problemes d’esquena i fatiga
visual.

Entra gratis a les activitats online de Tiger Team amb el codi
d’accés que hi ha al Activity Book.

