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PHOTOCOPIA
BLE

Benvolguts pares o tutors:

Començarem la Unitat 1 del llibre d’anglès Tiger Team 4. El vostre fill/a hi aprendrà els noms de les 
assignatures que estudia a l’escola i dirà quines fa i quan; aprendrà  a parlar i escriure sobre les seves 
classes, els horaris i les seves assignatures favorites. També escoltarà, llegirà i representarà el conte 
A New Friend i veurà un vídeo sobre la història; escoltarà i llegirà la tira còmica de la unitat, Tiger Street 
Tales, cantarà la cançó What have we got? i recitarà un rap amb el vocabulari de la unitat. A més, escoltarà 
i llegirà informació sobre tres escoles britàniques i utilitzarà l’anglès en aquest context. La pronunciació 
d’aquesta unitat se centra en els sons “j” i “g”, en reconèixer-los i distingir-los fent divertides activitats i 
recitant unes rimes. Per últim, omplirà la pàgina corresponent del seu Progress Journal. 
 
What have we got?
Oh, we go to school because school is cool.
Yes, school is cool. It’s really cool.
We go to school because school is cool.
Yes, school is really cool.

What have we got at nine o’clock?
At nine o’clock, we’ve got ICT.
And at quarter past ten, we’ve got history.

Tornada

What have we got at half past twelve?
At half past twelve, we’ve got geography.
At quarter to three, we’ve got PE.

Tornada 
 
 
La cançó, la història i els quadres de gramàtica de la unitat es troben als Pupil’s Online Materials. Entreu-
hi fent servir el codi d’accés imprès a la cara interior de la portada de l’Activity Book i mireu aquests 
materials amb el vostre fill/a.
 
Gràcies per ajudar el vostre fill/a aprendre anglès de la forma més profitosa i divertida possible.
 
Salutacions cordials,
 
El mestre / La mestra d’anglès

Unit 1


