
 Benvolguts pares i mares , 

 

Amb la idea de fomentar la relació i participació en activitats de l’escola , 

sempre amb la idea de crear comunitat educativa real estem organitzant la 

següent activitat.    

Amb la finalitat de compartir un espai i un moment a la biblioteca del centre 

hem previst fer els dilluns, cada dues setmanes, tertúlies literàries 

dialògiques. Aquesta idea es basa en la lectura d'un llibre per parts (a casa) i 

el posterior diàleg de la lectura (a la biblioteca).  Les tertúlies literàries 

dialògiques ( TLD) van més enllà de la lectura individual i el que busquem és 

tenir un moment per compartir els fets, idees, sensacions que se'n derivin de la 

lectura de l'obra, evitant l'anàlisi d'allò que l'autor vol dir. És un diàleg de les 

interpretacions. Amb les TLD es millora la comprensió escrita, l'expressió i la 

comprensió oral però a més a més crea un ambient de grup i de comunitat 

al voltant de l'escola on el diàleg entre iguals és el més important. 

    El funcionament és molt senzill. Primer es tria un llibre. El grup acorda quina 

part es llegeix a casa amb un compromís, triar un paràgraf i una idea. El dia de 

la trobada cada persona parla del seu paràgraf i per què ho ha triat. A partir 

d'aquí, des del respecte per les opinions i el torn de paraula es produeix un 

diàleg on totes les aportacions valen per igual. 

    Pot participar tothom que ho desitgi, això sí, amb el compromís de mantenir 

l'assistència i llegir, en la majoria d'ocasions allò que el grup hagi acordat.  

“No és el mateix llegir per un mateix que llegir per compartir.” 

El llibre que proposem per treballar és  ....................................................... . 

Amb la idea de començar el més aviat possible necessitem que ens retorneu a 

l’escola la butlleta de sota emplenada abans de l ‘11 de novembre a secretaria. 

_____________________________________________________________ 

En/na.............................................................................com a pare/mare de 

l’alumne/a.........................................................de ........................curs. Vull 

participar de les lectures dialògiques organitzades a l’escola els dilluns 

quinzenalment de 15:00h a 16:30h . 

 

 

Nom i signatura 


