
Samuel Do Carmo. 6A 



EDITORIAL 

Segons les darreres xifres del Baròmetre d’hàbits de lectura, el percentatge de nins 
lectors a Espanya ha augmentat des del 73,4% en 2003 al 84,1% en 2005. Aquesta 
és, sens dubte, una bona notícia. perquè l’adquisició d’hàbits lectors entre els 6 i 14 
anys és fonamental per prevenir el fracàs escolar. 

Com sabeu, a la nostra escola totes les classes disposen duna biblioteca d’aula, i a 
més hi ha una biblioteca de centre amb més de 4.000 exemplars. Cada curs té 
assignada una hora a la setmana, dins l’horari lectiu per visitar la biblioteca i agafar 
o tornar llibres en préstec. Tots ets alumnes disposen d’un carnet de lectors i 
d’aquesta manera poden treure un llibre durant una setmana o quinze dies. A més, 
la biblioteca disposa d’una extensa col·lecció d’enciclopèdies i llibres de consulta, i 
també resta oberta de dilluns a divendres de 15.30 a 17 per als alumnes de 2n a 6è. 

Tot això, juntament amb la feina diària dels tutors, ens serveix per crear l’hàbit 
lector entre els nostres alumnes. A més, a ca vostra també podeu promoure l’hàbit 
lector. La revista El cuaderno de los padres ens fa algunes recomanacions: 

− Llegiu contes als nins des de molt petits. Quan ets nins comencin a 
llegir, podem llegir els llibres a mitges (per exemple, una pàgina 
cada un). 

− Creau un ambient de lectura a ca vostra -si el nin ens veu llegir sovint, 
probablement també voldrà llegir. 

− Deixau que el nin trií llibres que connectin amb les seves aficions, no amb les 
nostres. Per exemple, si la tele és allò que més agrada al nin, podem fixar-nos 
en els seus programes preferits i cercar llibres que hi tenguin relació. 

− Visitau la biblioteca pública del barri, o la Biblioteca Pública de Mallorca 
(Plaça Porta de Santa Catalina, 24, tfn: 971 711 840), que té tota una planta 
dedicada a biblioteca infantil. 

− No obligueu a llegir ni imposeu un ritme de lectura per obligació; i aplaudiu i 
felicitau qualsevol progrés. Si teniu dubtes, parlau amb el tutor, que és qui 
millor us podrà orientar, 
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GGAALLAAXXYY  
 
  
Hello Parents!   
 Som Aina, la mestra d’anglès d’infantil i  primer cicle de primària i volia aprofitar 
la revista per explicar-vos unes cosetes sobre l’assignatura d’anglès en el present curs. 

 
Ja sabeu que a la nostra escola ens agrada molt l’anglès i per aquest motiu estam 

sempre innovant per tal d’intentar millorar el procés d’aprenentatge d’aquesta llengua. No 
és nou d’enguany que el nostre alumnat comença les classes en anglès des dels tres anys i 
de Science des de tercer de primària. Es per això que la competència  que tenen en aquesta 

llengua ha anat creixent  durant els darrers anys. Com a conseqüència d’aquest fet, als 
cursos més alts, els llibres que s’havien estat utilitzant, actualment no són adequats perquè 
els resultaven massa senzills i requerien haver d’ampliar els continguts amb altres mitjans i 

s’han anat substituint pels de Galaxy. 
 
Per poder tenir una mateixa línia i una coherència, sense salts ni llacunes, al llarg 

de tots els cursos de primària, enguany hem decidit de canviar els llibres utilitzats al primer 
cicle i provar els de Galaxy, que ja empraven a cursos superiors. Així, pensam, que els 
infants tendran més facilitat per seguir l’aprenentatge. 

 
Aquests llibres, com defensam al nostre projecte curricular, potencien sobre tot les 

destreses orals (comprensió i expressió) però també, de manera gradual, van introduint la 
lectura i l’escriptura que de cada vegada els serà més necessària per poder estudiar tant la 
llengua com la matèria de Science. En aquest punt hem de tenir molt en compte que una de 
les dificultats més importants en aprendre l’anglès és que la pronunciació no es correspon 
amb la forma escrita de les paraules.   

 
El fet que enguany usem aquests llibres no vol dir que siguin els que s’empraran 

sempre sinó que és una decisió per al present curs i, segons els resultats obtinguts, es 
continuarà amb els mateixos o s’escolliran uns altres. Ja sabeu que no vàreu haver de 
comprar els llibres dels infants que fan primer i segon perquè són un obsequi de l’editorial 
Oxford que no ens va posar cap condició per aconseguir-los, sense cap compromís els 
estam utilitzant durant aquest curs i som lliures de continuar amb els mateixos o no. 

 
Galaxy es basa en temes propers i familiars als nins i nines enfocats a través de dos 

tipus de personatges. Per una banda tenim uns personatges d’un planeta imaginari, Planet 
Twinkle, amb un personatge molt especial, Bobby que va arribar per accident a aquest 
planeta i ignora moltes coses que li han d’ensenyar els amics que hi fa: Tina, Tim i la seva 
família. Paral·lelament, hi ha una família anglesa que ens ensenya els mateixos continguts 
des d’un punt de vista més real així com alguns trets de la cultura anglesa. La metodologia 
dels primers cursos està fonamentada en aprendre fent coses, per això hi ha moltes activitats 
diferents que inclouen cançons, jocs i activitats manipulatives, entre d’altres. 

 
Esperam que tots els nostres alumnes s’engresquin molt amb els divertits 

personatges i que així aprenguin molt sense gairebé adonar-se’n. Això sí, sempre ens caldrà 
la vostra col·laboració per a que, a casa, els demaneu què han fet, què han après i els faceu 
repassar les coses, marcant uns hàbits des de petits que els ajudaran en el futur.  
 
I si necessitau alguna cosa de les mestres, ja sabeu on ens podeu trobar! Fins una altra! 
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ELS NINS I NINES DE 5 ANYS HEM FET LA PRIMER A
SORTIDA D’ENGUANY PER ESCOLTAR UNA BONA 
MÚSICA. 

UN CONCERT DE METALL AL CENTRE CULTURAL 

“ SA NOSTRA” 
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