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CARTA DE COMPROMÍS -  ENGLISH BAGS 
 

Benvolgudes famílies, 

 

Com en els cursos passats, des de l’àrea de llengua anglesa hem programat una activitat que 

consisteix en unes maletes anomenades “English Bags” on hi podreu trobar uns contes en anglès. 

Aquesta activitat està organitzada en 6 maletes i dins de cada maleta hi ha l’explicació de l’activitat 

més un llibre en anglès. 

A la maleta hi hem inclòs una breu explicació de la història junt amb les paraules clau que poden 

ajudar a la comprensió del text. A més, els llibres tenen un cd o un USB amb l’àudio perquè el puguin 

escoltar mentre llegeixen.  

Creiem que és un material molt important per consolidar i ampliar les estructures i vocabulari 

treballats a classe. Es tracta de gaudir de la lectura tot aprenent. És una activitat totalment voluntària. 

Preguem tingueu molta cura d’aquest material. En el cas que s’extraviés o es fes malbé per ús 

indegut o per descuit, s’hauria d’abonar el preu del llibre i/o el material complementari per tal de 

poder reposar-lo. És per aquest motiu que us demanem la vostra autorització perquè els vostres 

fills/es puguin utilitzar aquest servei de préstec. 

 

Moltes gràcies,  

 

Cordialment, 

 

Mestres de llengua anglesa 

.................................................................................................................................................................. 

COMPROMÍS DE L’ALUMNE....................................................................... 

EM COMPROMETO A TENIR MOLTA CURA DELS LLIBRES DE LES “ENGLISH BAGS” QUE 

PRENDRÉ A CASA EN SERVEI DE PRÉSTEC. 

SIGNAT: 

 

 

AUTORITZACIÓ DE LES FAMÍLIES 

AUTORITZO EL MEU FILL/A ....................................................... A UTILITZAR LES “ENGLISH 

BAGS” I EM COMPROMETO A ABONAR L’IMPORT DEL LLIBRE I/O EL MATERIAL 

COMPLEMENTARI EN EL CAS QUE S’EXTRAVIÉS O ES FES MALBÉ. 

SIGNAT:  

 

 

 

Famílies de 1r 
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CARTA DE COMPROMÍS -  ENGLISH BAGS 
 

Benvolgudes famílies, 

 

Com en els cursos passats, des de l’àrea de llengua anglesa hem programat una activitat que 

consisteix en unes maletes anomenades “English Bags” on hi podreu trobar uns contes en anglès. 

Aquesta activitat està organitzada en 6 maletes i dins de cada maleta hi ha l’explicació de l’activitat 

més un llibre en anglès. 

A la maleta hi hem inclòs una breu explicació de la història junt amb les paraules clau que poden 

ajudar a la comprensió del text. A més, els llibres tenen un cd o un USB amb l’àudio perquè el puguin 

escoltar mentre llegeixen.  

Creiem que és un material molt important per consolidar i ampliar les estructures i vocabulari 

treballats a classe. Es tracta de gaudir de la lectura tot aprenent. És una activitat totalment voluntària. 

Preguem tingueu molta cura d’aquest material. En el cas que s’extraviés o es fes malbé per ús 

indegut o per descuit, s’hauria d’abonar el preu del llibre i/o el material complementari per tal de 

poder reposar-lo. És per aquest motiu que us demanem la vostra autorització perquè els vostres 

fills/es puguin utilitzar aquest servei de préstec. 

 

Moltes gràcies,  

 

Cordialment, 

 

Mestres de llengua anglesa 

.................................................................................................................................................................. 

COMPROMÍS DE L’ALUMNE....................................................................... 

EM COMPROMETO A TENIR MOLTA CURA DELS LLIBRES DE LES “ENGLISH BAGS” QUE 

PRENDRÉ A CASA EN SERVEI DE PRÉSTEC. 

SIGNAT: 

 

 

AUTORITZACIÓ DE LES FAMÍLIES 

AUTORITZO EL MEU FILL/A ....................................................... A UTILITZAR LES “ENGLISH 

BAGS” I EM COMPROMETO A ABONAR L’IMPORT DEL LLIBRE I/O EL MATERIAL 

COMPLEMENTARI EN EL CAS QUE S’EXTRAVIÉS O ES FES MALBÉ. 

SIGNAT:  

 

 

 

Famílies de 2n 
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CARTA DE COMPROMÍS -  ENGLISH BAGS 
 

Benvolgudes famílies, 

 

Com en els cursos passats, des de l’àrea de llengua anglesa hem programat una activitat que 

consisteix en unes maletes anomenades “English Bags” on hi podreu trobar uns contes en anglès. 

Aquesta activitat està organitzada en 6 maletes i dins de cada maleta hi ha l’explicació de l’activitat 

més un llibre en anglès. 

A la maleta hi hem inclòs una breu explicació de la història junt amb les paraules clau que poden 

ajudar a la comprensió del text. A més, els llibres tenen un cd o un USB amb l’àudio perquè el puguin 

escoltar mentre llegeixen.  

Creiem que és un material molt important per consolidar i ampliar les estructures i vocabulari 

treballats a classe. Es tracta de gaudir de la lectura tot aprenent. És una activitat totalment voluntària. 

Preguem tingueu molta cura d’aquest material. En el cas que s’extraviés o es fes malbé per ús 

indegut o per descuit, s’hauria d’abonar el preu del llibre i/o el material complementari per tal de 

poder reposar-lo. És per aquest motiu que us demanem la vostra autorització perquè els vostres 

fills/es puguin utilitzar aquest servei de préstec. 

 

Moltes gràcies,  

 

Cordialment, 

 

Mestres de llengua anglesa 

.................................................................................................................................................................. 

COMPROMÍS DE L’ALUMNE....................................................................... 

Em comprometo a tenir molta cura dels llibres de les “English Bags” que prendré a casa en servei de 

préstec. 

Signat: 

 

 

AUTORITZACIÓ DE LES FAMÍLIES 

Autoritzo el meu fill/a ....................................................... a utilitzar les “English Bags” i em 

comprometo a abonar l’import del llibre i/o el material complementari en el cas que s’extraviés o es 

fes malbé. 

Signat:  

 

 

 

Famílies de 3r 
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CARTA DE COMPROMÍS -  ENGLISH BAGS 
 

Benvolgudes famílies, 

 

Com en els cursos passats, des de l’àrea de llengua anglesa hem programat una activitat que 

consisteix en unes maletes anomenades “English Bags” on hi podreu trobar uns contes en anglès. 

Aquesta activitat està organitzada en 6 maletes i dins de cada maleta hi ha l’explicació de l’activitat 

més un llibre en anglès. 

A la maleta hi hem inclòs una breu explicació de la història junt amb les paraules clau que poden 

ajudar a la comprensió del text. A més, els llibres tenen un cd o un USB amb l’àudio perquè el puguin 

escoltar mentre llegeixen.  

Creiem que és un material molt important per consolidar i ampliar les estructures i vocabulari 

treballats a classe. Es tracta de gaudir de la lectura tot aprenent. És una activitat totalment voluntària. 

Preguem tingueu molta cura d’aquest material. En el cas que s’extraviés o es fes malbé per ús 

indegut o per descuit, s’hauria d’abonar el preu del llibre i/o el material complementari per tal de 

poder reposar-lo. És per aquest motiu que us demanem la vostra autorització perquè els vostres 

fills/es puguin utilitzar aquest servei de préstec. 

 

Moltes gràcies,  

 

Cordialment, 

 

Mestres de llengua anglesa 

.................................................................................................................................................................. 

COMPROMÍS DE L’ALUMNE....................................................................... 

Em comprometo a tenir molta cura dels llibres de les “English Bags” que prendré a casa en servei de 

préstec. 

Signat: 

 

 

AUTORITZACIÓ DE LES FAMÍLIES 

Autoritzo el meu fill/a ....................................................... a utilitzar les “English Bags” i em 

comprometo a abonar l’import del llibre i/o el material complementari en el cas que s’extraviés o es 

fes malbé. 

Signat:  

 

Famílies de 4t 
                        


