PROPOSTA DE L’APA DE MATA DE JONC

PER SANT JORDI, OKUPAM LA BIBLIOTECA
L’AVENTURA DE LLEGIR EN FAMÍLIA

1. FONAMENTACIÓ:
Per celebrar la inauguració de la nova biblioteca, l'APA vos proposa
participar en una activitat que ha de reflectir algun dels moments de
lectura compartida en l’àmbit familiar.

2. OBJECTIUS
Els objectius d’aquesta nova activitat són:
• potenciar la relació de les famílies i l'escola
• impulsar l'àmbit de coneixement que envolta la lectura en la
vida quotidiana
•

fer de la lectura una porta cap a altres manifestacions
artístiques

• descobrir el plaer de la lectura en els diferents suports i
finalitats
El nostre objectiu és que aquesta proposta no sigui puntual sinó que
perduri en el temps...

3. TEMA
La proposta que volem encetar gira al voltant del següent tema i els
interrogants que se’n deriven.
L’AVENTURA DE LLEGIR EN FAMÍLIA
Què llegim?
On llegim?
Quan llegim?
Com llegim?

4. DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
L’activitat consisteix a organitzar una mostra a la nova biblioteca per
Sant Jordi amb les col·laboracions aportades per a les nostres
famílies.
A partir del tema proposat i dels seus interrogants, la tasca a
realitzar a casa és un treball conjunt que es materialitzi en una
imatge final acompanyada d'un text. O si preferiu un text sol.
Es tracta de capturar algun dels moments a nivell familiar en els
quals intervé la lectura en qualsevol tipus de suport.
La imatge a presentar pot ser una fotografia, dibuix, col·lage... Cal
lliurar els treballs damunt paper amb un format màxim d'un D4.
El text pot ser des d’una sola paraula com a títol de la imatge; o bé
un poema; o un breu text narratiu amb una extensió màxima d'un
D4.
Els que presenteu un text acompanyat d'imatge s'han de presentar
les dues coses en un mateix suport amb una dimensió màxima d'un
D3.
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