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Benvolgudes famílies, 

 

El nostre centre participa en l’Impuls de la Lectura promogut pel Departament 

d’Ensenyament amb l’objectiu principal d’aconseguir una  millora en  els 

resultats acadèmics  de l’alumnat i d’incrementar l’hàbit de la lectura com a 

font de plaer.  

 

Dins les actuacions previstes, hi ha la d’incloure en l’horari dels alumnes de 1r i 

2n d’ESO una franja de lectura obligatòria de mitja hora de durada tres dies a 

la setmana, franja que anirà canviant cada trimestre. De manera que, no 

solament les àrees lingüístiques, sinó totes les matèries,  s’implicaran en aquesta 

aposta per fomentar els hàbits lectors. Aquesta activitat començarà aquest 

trimestre i pretén despertar el gust per la lectura en l’alumnat. Cada aula 

estarà dotada de diversos llibres de temàtica i llengua variada perquè els 

alumnes escullin segons els seus gustos i interessos. A més,  els alumnes que ho 

desitgin   podran  portar, també,  llibres propis (sempre que no siguin els de 

lectura obligatòria de les matèries curriculars del centre). 

 

 

Durant la  primera setmana de novembre, els tutors i tutores presentaran 

aquest projecte a l’aula i aprofitaran per fer una reflexió sobre la importància 

de la lectura; en la mateixa sessió, cada alumne realitzarà un punt del llibre 

personalitzat. També durant aquesta setmana el professorat compartirà amb 

els nois i les noies les seves experiències lectores, i, en diferents espais del 

centre, es penjaran murals relacionats amb la lectura. D’aquesta manera es 

donarà  el tret de sortida a tota aquesta iniciativa que s’anirà consolidant amb 

moltes altres activitats al llarg del curs acadèmic. 

 

Des de la Direcció  i la Comissió de llengües del centre us convidem a 

acompanyar-nos  en aquest projecte que pretén  generar hàbits, fomentar 

inquietuds, desenvolupar actituds crítiques i, sobretot, compartir el plaer de 

llegir amb els vostres fills/es. Durant el curs us anirem informant de totes les 

actuacions i us demanarem, puntualment, la vostra complicitat i ajuda.  

Pensem que l’escola i la família hem de treballar plegats en aquest i molts 

d’altres aspectes.  

 

Cordialment,  

 

 

 

 

Comissió de llengües 

 

Lleida, 4 de novembre de 2012 
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......................................................................................., pare / mare / tutor de 

l’alumne .................................................................................................. ha rebut la 

carta explicativa de la participació en l’Impuls de la Lectura. 

Signatura, 


