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Compromís de Potenciació de Lectura Familiar

Els pares i mares es comprometen a...
1.	 Llegir	durant	al	menys	20	dies	al	mes	amb	els	seus	fills	i	filles.
2. Potenciar la lectura en diferents àmbits.
3. Signar el requadre de realització mensualment.
4. Acudir a les reunions de tutories amb el tutor/a.



Benvolguda família!

Llegir és la base de l’educació dels xiquets i xiquetes i és en l’escola on aprenen a llegir, 
però l’hàbit cal cultivar-se a casa i és ací on la família té un paper fonamental.
La nostra escola  vos convida a que treballeu en aquesta tasca, participant al projecte Llegir 
en veu alta, que consisteix en compartir un moment diari de lectura amb els més xicotets 
de la casa.
Esperem la vostra col·laboració per aconseguir que els xiquets i xiquetes adquireisquen 
un hàbit de lectura que millorarà el seu nivell de comprensió lectora i afavorirà el seu èxit 
educatiu i emocional.

• Objectiu del Projecte

Potenciar les relacions dins de la família fomentant l’hàbit lector en casa.

• Quí pot participar?

Les	famílies	que	tinguen	als	seus	fills/es	matriculats	a	la	nostra	escola	i	cursen	l’Educació	
Infantil i Primària.

• Com participar al projecte?

L’Equip Directiu realitzarà una xerrada formativa informant de tots els detalls del progra-
ma, tanmateix serà publicat a l’Aula Virtual de la Biblioteca Escolar i es repartiran tríptics 
informatius.
Les famílies interessades caldrà que signen el contracte d’interés per a potenciar la lectura 
des de casa (de tercer a sisé de primària a l’agenda escolar i la resta al full informatiu i 
donant-lo a la tutora).

• Què cal que realitzen els pares i mares?

Compartir	un	poc	de	temps	de	lectura	amb	els	seus	fills	o	filles,	per	exemple,	15	minuts	
diaris almenys durant vint dies al mes.
La lectura a casa es pot realitzar de varies formes: Llegint-los en veu alta un conte, acom-
panyant-los durant la seua lectura, contant-los un conte a nivell oral, però sempre respec-
tant els seus ritmes i partint de les seues experiències i capacitats.
Cada mes caldrà que signen el requadre de realització (de tercer a sisé de primària a 
l’agenda escolar i la resta al díptic informatiu). L’alumnat mostrarà el requadre signat al 
professorat per a que també el signe com a assabentat.
Al	finalitzar,	les	famílies	que	hagen	complit	tot	el	projecte	rebran	un	diploma	de	col·laboració	
i un regal escolar.

En primer lloc signa el requadre de compromís de potenciació de lectura familiar (llig 
atentament el compromís, a la part de darrere).
A continuació, signa dins del requadre cada mes que compliu el compromís diari explicat al 
projecte. El tutor/a signarà per a tenir consciència del seguiment familiar al projecte.

Llegir en veu alta

Recomanacions per a la lectura

Al	finalitzar	el	 curs,	 l’alumnat	que	 tinga	 signats	 tots	els	mesos	 rebrà	un	 reconeixement	
individual.

Per als / les alumnes d’Infantil: 

•	La lluna té fred.  Autor: Enric Lluch
• La dent de Maria.  Autor: Enric Lluch 
•	L’aranya llanternera. Autora: Gemma Armengol
•	Festa major. Autora: Gemma Armengol

Per als / les alumnes de 1r Cicle: 

•	La bruixa enrabiada.  Autor: Joles Sennell 
• El rellotge que no deia cucut.  Autora: Lucía Baquedano 
•	Deu abelles al taronger.  Autora: Marilar Aleixandre
•	La bruixa que es menjava les paraules boniques.  Autor:  Antonio Rodríguez Almodóvar

Per als / les alumnes 2n Cicle: 

•	La ciutat dels gratacels.  Autor: Josep Antoni Fluixà / Xaro Vidal 
• La bruixa Merenga.  Autora: Maria Jesús Bolta 
•	Història d’un rei vell  que tenia el nas vermell.  Autor: Josep Lluís Pitarch
•	Un huracà anomenat Otilia. Autor: Víctor Raga

Per als / les alumnes 3r Cicle: 

•	Misteri a la llacuna.  Autor:  Vicent Pardo
• El País dels Llençols Mullats.  Autor: Vicent Pardo 
•	Nassos, nassos, nassis.  Autor: Quim Canals
•	No sigues bajoca!.  Autor: Pasqual Alapont
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