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NOTIFICACIÓ a les famílies de 3r a 6è – 18 de gener  de 2018 
 
TEMA:  Participació XIV Certamen Lectura en veu alta  (CLVA)  
 
Us informem que seguint els objectius anuals de centre del projecte educatiu (PEC), de millora 
qualitativa i d’innovació en diferents àmbits, aquest curs iniciem la participació en el certamen 
de lectura en veu alta que formarà part de tot un seguit de pautes, elements motivadors per a 
que la lectura i en concret en el format -en veu alta – formi part del fet lector dels vostres 
fills/es, a casa i a l’escola. Aquest certamen  que conegut arreu, és una iniciativa de la 
Fundació Enciclopèdia Catalana, en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament i l’obra 
social “la Caixa”. Té en compte diferents moments i fases que es realitzaran en diferents llocs 
del territori. 
 
Per aquest motiu seguirem les següent fases: 

1. Fase aula :  
a. S’exposa  a les aules què és el CLVA i quines actuacions comporta (11 i 12 de 

gener). Es motiva l’alumnat per a que es presenti al certamen i es notifica a les 
famílies.  

b. Els tutors/es de les aules inscriuen  els alumnes que hi volen participar i els 
donen unes petites lectures que s’han de preparar per a llegir en veu alta 
davant la comissió LVA, a la biblioteca de l’escola, els dies 24 i 31 de gener, a 
les 11’15h. D’aquesta 1a selecció quedaran finalistes 2 alumnes de CM (3r i 
4t) i 2 alumnes de CS (5è i 6è), que són els que definitivament aniran al CLVA 
a Tarragona i Barcelona. 

c. Termini de recollida de participants per part dels tutors/es: 22 de gener de 
2018.  
 

2. Fase quart de final:  dels 2 alumnes de cada categoria, un d’ells serà el titular i l’altre 
el/la reserva. Les lectures que caldrà preparar ens les faran arribar 10 dies abans de 
l’acte. Es notificarà a les famílies quin dia del mes d’abril es realitzarà. El lloc serà el 
teatre del CaixaFòrum de Tarragona i l’horari serà en sessió matinal. Dos dels alumnes 
poden quedar seleccionats per a les semifinals. 
 

3. Fase semifinal:  el alumnes seleccionats seguiran el mateix procés anterior, però l’acte 
es realitzarà a l’Auditori de la Diputació de Tarragona, al maig. 

 
4. Fase final: els alumnes finalistes d’aquesta fase seguiran el mateix procés anterior, 

però, l’acte final serà a Barcelona el dia 5 de juny de les 11’30h a les 14h, al Teatre 
Nacional de Catalunya. 

 
5. Més informació: http://www.lecturaenveualta.cat  

 
Animeu-vos a participar, volem ser bons i bones lec tors!! 

Moltes gràcies. 
        

El claustre de mestres 

 
 


