
 

 

 

Estimat Max 
Sally Grindley 

 

En Max té nou anys. Després de 

llegir una novel·la que li ha agra-

dat molt, decideix escriure a 

l’autora per felicitar-la. 

L’escriptora li contesta, i així 

comença una relació per carta 

enriquidora per a tots dos, 

sobretot per al nen, que des-

cobreix com pot fer front 

als seus problemes. 

3r, 4t i 5è 

Aquest és el  llibre escollit 

per iniciar els Clubs de lectura 

infantil a La Biblioteca de 

Térmens.  

Esperem que sigui el primer 

de molts altres perquè això 

voldrà dir que l’activitat ha 

estat ben acollida i que cada 

dia tenim més lectors. 

 

 

US  ANIMEM A  

PARTICIPAR-HI ! 

Térmens 



 

És una trobada entre lectors 

que han llegit un mateix llibre i 

que volen compartir una estona 

parlant d’ell. 

Els objectius d’un club de lec-

tura infantil són: 

 Animar a la lectura i els 

diàlegs entre els nens. 

 Fomentar l’ús de la biblio-

teca com un servei públic 

de tots i per a tots. 

 Adquirir l’hàbit de la lec-

tura. 

 Gaudir dels llibres. 

QUÈ ÉS UN CLUB DE 
LECTURA ? 

COM  FUNCIONA  EL  
CLUB ? 

 

El Club es trobarà per comentar 

el llibre proposat i puntuar-lo. La 

reunió es farà a la biblioteca i 

estarà coordinada per una mes-

tra del centre. 

La data de la trobada la concre-

tarem entre tots, segurament un 

dia a 2/4 de 5.  

S’HA  DE  PAGAR  PER 
PARTICIPAR-HI ? 

 

La biblioteca fa el préstec del 

llibre que llegirem, per tant la 

inscripció i participació al Club 

és totalment gratuïta. 

 

Només cal que omplis la  

butlleta amb les teves dades i 

l’autorització del pare/mare i 

la facis arribar al teu tutor/a. 

Hi haurà un màxim de 15 par-

ticipants al Club. En formaran 

part els 15 primers que s’hi 

apuntin. 

QUÈ  HE  DE  FER  PER 
APUNTAR-M’HI ? 

—————————————————————————————————————————————-- 

INSCRIPCIÓ AL CLUB DE LECTURA 

Nom i Cognom …………………………………… 

Per què t’interessa formar part del 

Club? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………………………….. 

Autorització pare/mare: 


