
 

COL·LEGI SAGRADA FAMÍLIA 

Peris Mencheta, 26-46 

Tel. 933 570 208 

08032 BARCELONA 
http://www.safahorta.com 

 English Library – 6th level 
La biblioteca d’anglès és una qüestió voluntària i complementària a la feina d’anglès que es fa 
a la classe.  

Aprendre un idioma no tan sols depèn de saber molta gramàtica i/o estructures, implica també 
el fet de parlar, llegir i saber escriure en aquest idioma. 

A través de la lectura, no tan sols reforces el que ja saps, pots aprendre nous continguts que et 
seran útils a nivell oral i escrit en d’altres activitats. 

A la carpeta trobaràs un llibre de lectura propi del nivell que curses, amb el suport d’un o més 
CDs que on trobaràs tant l’enregistrament oral del que es pot llegir al llibre i la filmació de la 
història. 

Què t’aconsellem? Quins passos pots seguir per aprofitar aquest recurs de biblioteca: 

- Primer mira la pel·lícula. Ella et donarà una idea de què va la història. No et preocupis 
si no ho entens tot. 
 

- Desprès llegeix el llibre. A les diferents pàgines trobaràs l’ajuda d’un petit vocabulari. 
No cal entendre-ho tot ni fer traducció. Es tracta de poder seguir el fil de la història 
que es narra.  
Això sí, si veus que en un moment determinat no entens un paràgraf per culpa d’una 
paraula, consulta el diccionari. 
Es bo fer-se un petit llistat de vocabulari nou de les paraules que més t’han cridat 
l’atenció i/o que més es repeteixen. Llistat que lògicament hauràs d’aprendre si vols 
que sigui útil en properes ocasions. 
 

- Aprofita el CD per tornar a rellegir la història i/o els capítols que més t’han agradat. 
 

- Les activitats del final del llibre són opcionals i/o complementàries. Tot i que te les 
aconsellem per reforçar el que vas aprenent a mesura que llegeixes el llibre. 

Aquest servei de biblioteca té un termini de 10 dies per llibre. Passat aquest temps l’hauràs de 
tornar a la mestra d’anglès. 

Pots renovar un llibre 1 cop més durant 5 dies extres. 

 

Utilitzar el servei implica la necessària obligació de tenir cura de tot el material. Si al tornar 
el material es troba en desperfecte i/o manquen coses, l’usuari haurà de pagar els diners que 
ha suposat la seva compra. 

 

No dubtis en preguntar a la teva mestra d’anglès en cas de dubte i/o problema 
durant l’ús d’aquest servei. 

 

Les mestres d’anglès. 
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