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ANNEX -BIBLIOTECA DE CENTRE

ACTIVITATS PER AL FOMENT I L’ANIMACIÓ LECTORA.
C. 2008/2009
NOM DEL PROGRAMA: “LLEGIR JUNTS

A CASA”.

Coordinadora: Pepa Guardiola.
Objectius:
1.- Implicar a les famílies en el Programa d’Ús de la biblioteca i formació de
lectors.
.2-Afavorir el treball de promoció del llibre involucrant agents de fora l’escola.
3-Desenvolupar activitats dirigides a promoure el gust per la lectura.
4-Promoure actuacions tendents a fomentar l’hàbit de llegir com a activitat que
permet obrir-nos tant al món dels altres com per compartir emocions, idees,
informació, móns màgics, emocions , la imaginació...
5-Entendre els llibres i la lectura com a una forma molt constructiva de
relacionar-se amb la família.
Nivells als que va dirigit:
Infantil...
Primària: 1r i 2n cicle.
Activitats:
L’experiència consisteix en promoure la lectura col.lectiva entre les famílies que
voluntàriament s’apunten, de manera que s’habituen a dedicar una mitja hora
diària a llegir tots junts i a comentar lectures i contes.
-Informació a les famílies.
-Xarrades sobre foment lector i animació a la lectura donades per especialistes.
- Inscripció al programa.
- Llegir i comentar junts els llibres triats.
- Realitzar el diari de lectures.
-Anotar els dies de lectura conjunta en el calendari del diari.
-Una vegada acabat de llegir un llibre, portar-lo amb el diari a classe per a que
el tutor o tutora certifique la lectura.
-Lliurament de diplomes de les famílies participants, a final de curs.
Duració:
Segon trimestre i tercer trimestre curs 2008/2009

Agents implicats:
Famílies.
Professorat
Agència de lectura.
Conferenciants.
AMPA
Materials.
Carpeta amb documentació: full d’inscripció amb el compromís del pare/mare
de participar en el programa. Diari i calendari de Lectures. Llibret
d’orientacions.
Biblioteca d’aula
Biblioteca de Centre
Agència de lectura.
Avaluació.
Mensualment es recollirà informació del professorat que participa per avaluar la
marxa del programa. A final de curs es realitzarà una memòria sobre els
resultats obtinguts.
(Aprovat pel Consell Escolar de Centre, novembre 2008)

