
 
 
 

BENVOLGUDES FAMÍLIES 
 
Aquest curs la Biblioteca de L’Escola vol engegar 
el projecte de les MALETES VIATGERES per tal 
d’afavorir la lectura compartida amb els vostres 
fills/filles. 
 
Què és la maleta viatgera? 
És una maleta farcida amb contes, llibres, 
revistes... molt interessants que va donant voltes 
per la casa  de cada nen o nena de la classe. Com 
més voltes viatge la maleta, més contenta està, 
doncs tot el que hi ha en el seu interior ho han 
pogut compartir més famílies. 
 
A cada classe de P5 hi ha una maleta i cada......  
el/la mestra deixarà la maleta a un nen/nena que la 
tindrà durant tota la setmana. El .......... al matí la 
maleta haurà de tornar a la classe per poder anar 
a una altra casa. És molt important que la torneu el 
dia que toqui. 
 
El temps de préstec de la maleta serà d’una 
setmana sencera, de ........... a ................ 



 
Les condicions d’utilització són ben senzilles, fer-
ne un bon ús i en cas de malmetre algun material 
haurà d’haver-hi el compromís d’abonar el seu 
valor per a la seva restitució. Aquest és un 
material de la Biblioteca de l’ Escola i per tant de 
tots. Si us plau cuideu-lo com si fos vostre. 
 
Què hi ha dins la maleta? 
Dins la MALETA hi trobareu:  
 
1  El conte dels tres porquets 
2  Tupí és músic  
3  Els viatges de la bruixa avorrida 
4  Los gemelos 
5 La revista del Tatano número 66 
6 Monkeying Around (conte en anglès) 
7  Una llibreta per escriure tot els comentaris que 
vulgueu, les vostres opinions sobre l’experiència, 
sobre allò que us han suggerit els llibres... 
També s’accepten dibuixos, títols que estaria bé 
d’afegir a futures maletes... 
 
Esperem que aquestes lectures compartides us 
agradin i us animin per continuar llegint en família. 
 
 
 
                          QUE HO DISFRUTEU !!! 


