
Benvolguda família, 
Aquest que teniu a les mans és el “Tiger’s travelling pack”   que consisteix en 
un tigre de peluix és la mascota que fem servir a l’English class , un portfoli i 
tot recollit en una bossa. 

L’objectiu de l’activitat és aprofitar que els nens associïn el “tiger” amb la parla 
de l’anglès per poder ampliar l’ús de la llengua estrangera a la seva vida 
quotidiana i consolidar-ne, de forma multidisciplinària, el seu aprenentatge. A 
més, els fa molta il·lusió poder compartir amb aquest company d’aventures part 
del seu dia a dia.  

Per aquest motiu us preguem la vostra col·laboració en el temps que la 
mascota sigui a casa vostra l’incorporeu a la vostra família. Hi ha adjunt un 
portfoli on hi trobareu al primer separador un full dividit en dos. Aquest full és la 
pauta que heu de fer servir per a deixar evidència de les aventures viscudes 
amb el “tiger” mentre ha durat la seva visita. Cal que el vostre fill/a faci dos 
dibuixos,  o una foto  i un dibuix...  amb el “tiger”un a cada meitat del full 
pautat, que els pinti i, si escau, que també hi escrigui alguna paraula en anglès. 
També podeu adjuntar un altre full on apareguin fotos o allò que vosaltres 
vulgueu. En qualsevol cas, us demanem que no excediu dels dos fulls  en total.  

Això no és un treball, ni res per a avaluar, és un projecte per a compartir amb 
il·lusió amb els vostres fills/es, així que sou lliures de fer fotos, fer-li roba al 
“tiger” (que podeu posar a la bosseta), escriure el que fa el “tiger” que menja, 
on heu anat o tot allò que se us acudeixi. L’important és recollir a través del 
portfoli aquestes evidències que després compartirem amb la resta de la 
classe. 

D’altra banda us convidem a què personalitzeu les tapes del portfoli. Per a fer-
ho, agafeu un adhesiu del vostre gust, o bé creeu-lo, enganxeu-lo a la tapa del 
portfoli i ja haureu deixat constància de que “tiger” ha visitat casa vostra. 
L’objectiu és donar identitat al portfoli del “tiger” gràcies als vostres treballs i 
adhesius per tal que esdevingui el seu “passaport”. 

El nen/a s’endurà el “tiger” el dia que li toqui i l’haurà de tornar la setmana 
següent . Intenteu ser rigorosos a l’hora de tornar el “tiger” pel bon 
funcionament de l’activitat. 

Esperem gaudiu d’aquest convidat tan especial durant els dies que estarà amb 
vosaltres i que en traieu el màxim profit possible. 

Gràcies per acollir-lo. 

Thank you. 


