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12/03/2015 

A L’ATENCIÓ DELS PARES I MARES 
XI CERTAMEN NACIONAL INFANTIL I JUVENIL DE LECTURA EN VEU ALTA 

 

 

Benvolguda família, 

 

Un any més, el col·legi Sagrada Família participa en el Certamen Nacional Infantil i Juvenil 
de Lectura en Veu Alta, que organitza la Fundació Enciclopèdia Catalana juntament amb el 

Departament d’Ensenyament en el marc del Pla Nacional de Lectura (2012-2016), Impuls de la 

Lectura: 100% lectors. 

 

El concurs se celebrarà durant els mesos d’abril i maig en horari lectiu del matí. Es tracta de 

llegir en veu alta un fragment d’un llibre proposat per l’organització del certamen i que 

prèviament es treballarà a l’aula. 

 Les categories que hi participen són: 

 

- Grumets vermells: participació individual, 3r i 4t d’EP 

- Grumets verds: participació individual, 5è i 6è d’EP 

- Corsaris: participació individual, 1r i 2n d’ESO 

- Tropa de corsaris: participació col·lectiva, 3r i 4t d’ESO 

 

Us fem coneixedors que la fase de finalistes del certamen es realitzarà a la sala d’actes de 

CaixaForum (Avda. Blondel, 3, Lleida) el dijous 9 d’abril de 2015 a les 10:00 h. 
En el cas que siguin seleccionats, la semifinal de l’àmbit territorial de Lleida tindrà lloc a 

Mollerussa el proper 29 de maig. 

 

Si ho creieu adient, a l’Equip Docent li agradaria que el/la vostre fill/a hi participés. En les 

properes setmanes us informarem amb més detall de les lectures que caldrà que els vostres fills 

treballin. Si voleu conèixer més informació, podeu consultar el següent web:  

www.lecturaenveualta.cat 

 

Atentament,        Josep Salvia Canut 

Equip Docent        Director   

    

........................................................................................................................................................... 

(Retorneu aquesta butlleta al tutor/a abans del proper dia 20/03/2015) 

 

Sr/Sra.................................................................................................................................... pare de 

l'alumne  ..........................................................................................................curs........................... 

autoritzo a que el meu fill/a participi en el XI Certamen Nacional Infantil i Juvenil de lectura en 

Veu Alta que es realitzarà durant els mesos d’abril i/o maig de 2015. 

 

Lleida, 12 de març de 2015      Signatura pare/mare/tutor 


