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Benvolgudes famílies, 

Des del curs 2012-13, l’INS Joan Oró forma part de l’Impuls de la lectura (ILEC), un pla 

del Departament d’Ensenyament, que té com a objectiu la millora de la competència 

lectora de l’alumnat, i l’increment del gust per la lectura entre els nois i noies. 

Com ja se us va comunicar a l’inici del present curs escolar 2013-14, a l’institut es duu 

a terme l’activitat “Jo sóc lector. I tu?”, encaminada a incentivar el gust per la lectura. 

Amb la present carta, ens posem en contacte amb vosaltres per informar-vos sobre 

com s’ha desenvolupat aquesta activitat, i més concretament en el cas del vostre fill o 

filla, durant aquest  trimestre. 

Esperem que us hagi resultat d’interès assabentar-vos sobre la inciació, el progrés o la 

continuïtat del vostre fill o filla en l’hàbit de la lectura, i us animem que des de casa us 

interesseu i els estimuleu amb la conversa, el consell o l’exemple per part vostra sobre 

la lectura com a font de gaudi i creixement personal. 

ALUMNE/A: 

CURS: 

PROFESSORS (AQUEST ...... TRIMESTRE): 

 

 

LECTURES QUE HA LLEGIT: 

 

 

 

 

LA SEVA ACTITUD DURANT LES SESSIONS DE LECTURA: 

 Llegeix amb atenció i concentració. 

 Llegeix amb pauses, però reprèn pel seu compte la lectura. 

 Llegeix amb pauses, però reprèn la lectura quan el professor li diu. 

 Li costa concentrar-se i passa força estona sense llegir. 

 Fa altres activitats escolars, en lloc de llegir. 

 Li costa concentrar-se i molesta els altres companys. 
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 No llegeix i altera l’ambient de silenci necessari per a la lectura. 

 Tria la seva lectura i es manté en la lectura al llarg de les sessions. 

 Li costa triar la lectura però la segueix al llarg de les sessions. 

 Canvia diverses vegades de lectura i no acaba cap de les que tria. 

 Demana consell al professor en la tria. 

 Demana consell als companys en la tria. 

 Demana llibres o revistes concrets al professor. 

 Llegeix en diverses llengües: català, castellà, francès, anglès. 

 Canvia de gènere literari, autor, tema... 

 

LES SEVES APORTACIONS ORALS SOBRE LA SEVA EXPERIÈNCIA LECTORA: 

 Participa espontàniament amb opinions sobre la lectura en general i/o sobre 

l’obra que llegeix. 

 Recomana de llegir o no llegir llibres que ha llegit. 

 Participa, si se li pregunta que expliqui alguna cosa que li agradi, sorprengui o 

desagradi de la lectura que està llegint. 

 Intervé en conversa entre els companys sobre la lectura en general i sobre 

l’obra que llegeix. 

 No aporta cap experiència de lectura al grup, però segueix les converses que 

es produeixen entra els companys. 

 Prefereix seguir llegint a conversar sobre allò que llegeix. 

 

LA SEVA VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT: 

 Li agrada disposar de 30 minuts, 3 vegades a la setmana per llegir lliurement. 

 Manifesta que ja té l’hàbit de llegir, però també  valora positivament disposar 

d’aquest temps afegit a l’institut. 

 Voldria més sessions a la setmana. 

 Voldria menys sessions a la setmana. 

 Prefereix llegir a casa, o a la biblioteca, casal, esplai... 

 Quan no és a classe, està dedicant més temps a llegir pel seu compte que 

abans. 

 Des que es llegeix a classe, llegeix menys pel seu compte que abans . 

 Se li fa pesat o avorrit haver de llegir, ni que pugui triar el que vulgui. 

 Diu que ja en té prou amb les lectures obligatòries del curs. 

 


