Benvingut!
Aprendre un idioma és un procés, però és molt més del que succeeix a l’aula.
Amb aquesta pàgina web vostè i el seu fill podran explorar encara més aprenent
junts! Sigui quin sigui el llibre de text que estigui utilitzant el seu fill, els divertits
jocs, cançons, vídeos i activitats de pràctica d’aquest web li permetran continuar
el seu viatge d’aprenentatge fora de l’aula i divertir-se al mateix temps.

Què hi ha en aquest web?
Trobarà una gran varietat d’activitats per ajudar el seu fill a millorar, incloent
cançons, cants, jocs, històries i exercicis de gramàtica. A més a més dels jocs
interactius i els contes tradicionals, podrà accedir a materials específics del llibre
del seu fill, a més de poder explorar altres llibres d’ Oxford!
Què poden fer els pares per ajudar?
Per a tenir èxit, els nens necessiten suport i estímul en cada tema i aquest web
l’ajudarà a participar a l’ aprenentatge del seu fill. Aquí té algunes idees sobre com
pot ajudar el seu fill a aprofitar al màxim el seu camí amb Oxford i aprendre anglès
fora de l’aula:
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Passin temps junts llegint les històries del Class Book (i dels Activity Books que els
acompanyen) y vegin els vídeos de les històries. Faci que el seu fill li parli sobre
les històries i animi’l a utilitzar l’anglès que pugui.
Feliciti’l pels seu esforç.
Vegin els vídeos de les cançons en aquest web i cantin junts. Animi al nen
a que li mostri qualsevol acció que hagi après per acompanyar les cançons
i uneixi’s si vol!
Escolti els cants amb el seu fill i canti vostè també. Demani’l que li mostri
qualsevol acció que hagi après per acompanyar els cants i canti amb ell.
Juguin junts als jocs online d’aquest web. Hi ha molts jocs per millorar l’anglès
i passar-s’ho bé al mateix temps.
Interessi’s pels seus deures d’anglès i escoltin l’ àudio de l’ Activity Book junts.
Demani’l que li ensenyi algunes paraules i frases i que li expliqui què
està aprenent.
De tant en tant, digui Hola en anglès, introdueixi paraules en anglès que conegui
o demani al seu fill que li tradueixi alguna paraula que cregui que pot conèixer.
Busqui en Internet la lletra de la seva cançó pop favorita en anglès perquè la
puguin cantar. Escoltar música és una excel·lent manera de consolidar l’ idioma,
però asseguri’s de seguir els consells de seguretat d’ Internet quan visiti aquests
webs de vídeo.
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Llegeixin llibres en anglès junts. Oxford publica lectures graduades per Primària
que inclouen glossaris i activitats: vagi a Dolphin Readers, Classic Tales i
Read and Discover. No oblidi que el seu llibre de text d’Oxford pot incloure
lectures extra i pràctica de destreses per fer a casa.
Provi un Oxford Holiday English perquè puguin practicar durant les vacances
d’estiu. Inclouen puzles i històries que fan que l’aprenentatge sigui divertit i
proporcionen pràctica extra del llenguatge que ha après a l’escola.
Assenyali exemples d’anglès en el món que us envolta: anuncis, pel·lícules,
cartells o marques. Això li mostrarà que aprendre un altre idioma és emocionant i
rellevant pel nostre món actual.
Explorin junts algunes pàgines web en anglès sobre temes que sap que poden
interessar-li: vostè es qui millor coneix el seu fill!
Demani’l que li mostri els seus llibres, quaderns, fitxes o projectes que hagi
realitzat a la seva classe d’anglès. Aquest web disposa també d’una selecció de
manualitats.
Recordi que el més important és divertir-se junts i no forçar el seu fill a practicar
l’anglès si està cansat.

Gràcies per visitar-nos!
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