Benvolgudes famílies,
Us volem presentar el Projecte ILEC que durem a terme a partir del curs vinent a primària i a
secundària.
Fa tres anys que el professorat del centre, des del Parvulari a Batxillerat vam iniciar una formació per
afavorir l'impuls a la lectura (ILEC) entre el nostre alumnat.
La lectura és la principal eina de l'escola i una bona comprensió lectora és el millor indicador d'èxit
escolar en els estudiants. Dins del marc d'aquest objectiu educatiu, des del centre volem motivar i
diversificar les activitats de lectura.
Entenem que treballar aquest objectiu implica llegir una bona quantitat de llibres que alhora podran
ser treballats des de les assignatures corresponents. Al mateix temps, sabem que demanar que
adquiriu aquests llibres representa un cost econòmic important, i és per aquest motiu que engeguem
aquest projecte per tal que aquest cost econòmic sigui el menor possible.
L’objectiu és crear i mantenir un fons de materials de lectura que curs rere curs els alumnes vagin
utilitzant, incloent la seva revisió, manteniment, reposició d’unitats malmeses i incorporació de
col·leccions noves cada determinat temps per actualitzar el títols a les necessitats educatives.
Així doncs, aquest any, amb el llistat de llibres i material incorporem una quota per a la compra de
llibres de lectura. Amb aquest import facilitarem la lectura de diversos títols al llarg de l'any.
Els alumnes participaran en propostes variades de lectura segons el curs:
- Al Cicle Inicial de Primària cada nen farà la lectura d'una vintena de llibres. Els de 1r són
col·leccions de contes. Els de segon de títols amb coneixements de diferents temes.
- Al Cicle Mitjà llegiran un mínim de tres llibres al curs (2 en català i un en castellà). Un dels títols
serà l'adaptació d'un clàssic.
- Els alumnes de Cicle Superior llegiran 4 llibres: 2 en català, un en castellà i un altre en anglès.
- A la Secundària i al llarg dels quatre cursos està previst que els alumnes llegeixin 19 llibres entre
català i castellà, que es trobaran disponibles en un fons permanent de biblioteca, així com en les
biblioteques mòbils de títols diversos que seran escollits pels alumnes en funció dels seus gustos.
L’aplicació de la quota del Projecte ILEC representa un estalvi d’un 70-75% del cost dels llibres de
tota l’etapa.
Amb el Projecte ILEC, pretenem fomentar un bon hàbit lector i treballar estratègies de recerca i
interpretació de la informació escrita, a més, i no menys important, despertar i consolidar el gust per
la lectura.
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