CARTA PER A LES FAMÍLIES
Aquesta carta és una eina de suport per entregar a les famílies un cop hàgiu tingut una
conversa inicial amb elles on els hi hàgeu pogut explicar amb detall en què consisteix el
programa LECXIT i què aportarà al seu ﬁll/a.

Estimades famílies,
Us volem donar la benvinguda al Programa LECXIT. Ens satisfà molt la vostra
implicació i la participació dels vostres infants a aquest projecte. De segur que
gaudirem d'un curs ple d'experiències lectores!
El LECXIT és un programa que té com a objectiu promoure l'èxit educatiu dels vostres
ﬁlls i ﬁlles a través de la millora de la seva comprensió lectora. Per assolir-lo, us
proposem que els vostres infants puguin participar-hi a través d'una sessió lectora a
la setmana al llarg de tot el curs escolar. En aquestes sessions podran viure
experiències lectores inoblidables que els permetran, no només millorar la seva
comprensió lectora, sinó augmentar la seva creativitat, conﬁança i consolidar el gust
per la lectura.
Les sessions lectores seran possibles gràcies al voluntariat LECXIT: persones amb
entusiasme i passió per la lectura que acompanyaran als vostres ﬁlls i ﬁlles al llarg
d'aquest viatge. Cada infant s'aparellarà amb una persona voluntària i juntes
compartiran una hora de lectura individualitzada a la setmana. Aquesta parella serà
la mateixa durant tot el curs, amb l'objectiu de crear un vincle de conﬁança i
proximitat que permeti al vostre ﬁll/a expressar-se i millorar sense por ni vergonya,
respectant sempre el seu ritme.
El LECXIT aposta per millorar la comprensió lectora a través del gust i gaudi per la
lectura. Per això donem molta importància al fet que els vostres ﬁlls i ﬁlles puguin
viure experiències positives amb la lectura, divertint-se, descobrint nous llibres,
coneixent noves històries i fent amistat amb els altres infants i voluntariat.
Us animem a fer que els vostres infants hi participin, millorin la seva comprensió
lectora i gràcies a això puguin disposar de més oportunitats i èxits educatius. I a
vosaltres, famílies, també us animem a implicar-vos en el projecte aportant tot allò
que considereu que pot beneﬁciar als infants.
Us hi esperem!
Equip LECXIT

