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Benvolgudes famílies,
Properament arribarà a les vostres llars la maleta viatgera. El projecte es desenvolupa
conjuntament entre el professorat i l’AMPA de la nostra Escola i pretén fomentar la lectura
dels infants d’una forma lúdica amb la participació activa de les famílies.
La maleta constarà d’un o dos llibres, una revista i una llibreta on els infants, desprès
de la lectura, podran omplir un full o més amb un dibuix, un comentari, un final alternatiu, una
opinió, etc, preferentment sobre el llibre de la maleta (tot i que, també es pot triar com a
referència qualsevol altre material de la maleta).
Us animem també a que rellegiu el què hagin aportat els companys/es del vostre
fill/filla, segur que passareu una estona divertida i entre tots convertirem la llibreta en un llibre
nou!. Per aquest motiu, és important escriure el nom de l’alumne/a en un costat del full i una
referència sobre la part del conte que s’ha triat.
Recordeu que la maleta s’ha de tornar a l’escola els dilluns al matí (o el primer dia
lectiu desprès del cap de setmana) i es lliurarà al tutor/a corresponent. A cada classe, hi haurà
un panell amb caselles on cada alumne/a apuntarà la seva opinió dels llibres un cop retorni la
maleta.

BONA LECTURA A TOTS!
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La maleta anirà passant d’un alumne a un altre. Es per això que tot el material de la maleta s’ha
de conservar en bon estat. És responsabilitat de tots tenir cura de la maleta per a que tothom pugui
gaudir-ne. Si algú detecta qualsevol incidència o desperfecte, si us plau, feu-li constar al tutor/a
corresponent o envieu un mail a biblioteca@ampagodas.cat.

