
Propostes per aquesta 
setmana!!

Hola famílies!
Abans de començar el confinament vam repartir una cartolina i una carta amb la 
conferència que havia de fer el vostre fill/a. Doncs el que ara us demanem es que 
ens feu arribar un vídeo, on es vegi el vostre fill/a explicant la conferència que els 
hi va tocar. No cal que sigui un vídeo gaire llarg, com vosaltres volgueu.
Envieu els vídeos al correu electrònic de les tutores.
Proposem com a data límit el 10 d’abril.
Cuideu-vos! Una abraçada!!

Benvolgudes famílies, 

Per començar, us trobo a faltar!!! Però segur que quan ens retrobem serà la bomba!

La vostra implicació està sent cabdal perquè l’hàbit lector s’arreli com ho fa l’arbre 
de la nostra escola. Tot i que l’escola Riu d’Or desenvolupa una tasca important en 
el foment de la lectura, la vostra complicitat és indispensable perquè els vostres fills 
no perdin la pràctica de llegir.

Per sort, tots els alumnes de 1er i 2n tenen la carpeta de lectura compartida a casa, 
per això us volia fer una proposta “decent” i no obligatòria:

1. Triar un cómic que us agradi molt.

2. Beure una mica d’aigua.

3. Treure’s els mocs: primer una narina i després l’altra.

4. Practicar la mecànica lectora, assegurar que s’entenen totes les paraules i el 
missatge general.

5. Repartir els personatges del còmic entre els membres de la família.

6. Lectura en veu alta teatralitzant amb entonació, expressivitat, canvi de re-
gistre de veu en funció del personatge.

7. Gravació en video per compartir.

Crear la il·lusió de compartir una lectura que va més enllà de casa nostra, que ens 
pot fer riure, entretenir-nos, aprendre dels altres, encuriosir-nos,…

Us podeu disfressar, posar una música de fons, preparar-vos un escenari, la ima-
ginació és poderosa! Fins ben aviat!
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