Què no hem
de fer
• No imposeu la lectura.
• No relacioneu la lectura amb les tasques escolars:
hi ha un moment per fer els deures i un altre per
gaudir de la lectura.
• Eviteu fer comparacions amb altres nois i noies que
llegeixen molt: cada persona té un ritme diferent.
• No us obsessioneu per fer que els vostres fills
llegeixin molt, també és bo que comparteixin amb
vosaltres i amb amics jocs, música i pel·lícules per
refermar la seva autoestima.
• No us desespereu si no obteniu resultats positius
ràpidament. La paciència és la mare de la ciència…
• No els oferiu llibres que no siguin adequats als seus
interessos. Cada nen / nena és un món, n’hi ha que
gaudeixen més amb contes, altres amb còmics i

• Bebès (de 0 a 2 anys):
anys)
- Llibres fets de material suau, manipulables i resistents
- Àlbums grans per ser compartits, il·lustracions fàcils de
reconèixer.
- Històries breus, repetitives i amb desenllaços previsibles.
Rimes, repeticions i cançonetes.

• Pels que encara no llegeixen (de 2 a 5 anys):
- Llibres on el text complementi la il·lustració. Llibres sense
mots, per reconstruir la història a través de les imatges.
- Temes tant quotidians com imaginatius. Que s’hi sentin
identificats i treballin els sentiments. Contes populars...
- Introduïu poesies, cançons, endevinalles... Primers llibres
de coneixements i també revistes com Caracola, El Tatano...
• Pels que comencen a llegir (a partir de 5 / 6 anys):
- Llibres que combinin imatge i text, alguns amb lletra de
pal i lligada.
- Llenguatge senzill, amb textos curts però que ja puguin
llegir de manera autònoma.
- Llibres - joc (endevinalles, cerca d’objectes...), llibres de
coneixements més complerts, revistes: Cavall Fort, Tiro-Liro...
• Pels que ja llegeixen bé ( 8 / 9 anys):
- Relats més llargs on la imatge esdevé només complement.
- Ja comencen a seleccionar llibres per gèneres i amb vocabulari més complex (aventura, identificació d’un mateix...)

• Petits grans lectors, els joves (a partir de 10 anys):

d’altres amb llibres de coneixements, tot això ja és

- En aquesta edat és quan cal consolidar l’hàbit de la lectura

lectura!

- Se’ls ha de donar molt suport i ser persistents.

• Quan els vostres fills us demanin que llegiu contes
amb ells, no us hi negueu : intenteu deixar el
cansament de banda i feu un petit esforç, aquesta
estoneta val moltíssim la pena!
a!

Si tu no et creus la passió per llegir,
difícilment la podràs transmetre.
Mai és tard per començar!
Ànims!

ORIENTACIONS
PER “FER”
PETITS GRANS
LECTORS

• Lectors adolescents (a partir de 13 anys):
- Llegiran tot tipus de gèneres. Hem d’intentar establir un
diàleg obert i franc, sense menystenir en cap moment la seva
elecció.
- Cal anar-los assessorant, però tenir present que a partir
d’ara gairebé sempre comptarà més l’opinió dels amics que
no la dels pares.
C/. Lluís de Sabater, 10-14
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UTILITZar la
BIBLIOTECA

Petits consells

• La biblioteca és un espai on grans i petits podeu
compartir emocions, tranquil·litat, descobertes, i
una mica d’aventura...

• Quan els nens i nenes vénen a la biblioteca han de
seguir un procés d’adaptació: els primers dies
començar amb poca estona (10 o 15 minuts, per
exemple) i anar augmentant el temps a poc a poc
els dies posteriors.

• Una aventura que comença amb el carnet de la
biblioteca, el qual us permet endur-vos en préstec a
casa : llibres, revistes, música, pel·lícules i més...
• Un mes després, com a molt tard, heu de retornar
els documents o bé si us cal, demaneu una
renovació. Però sigui com sigui, tots aquests
documents ja hauran passat per les vostres mans i
hauran començat a formar part de la vostra vida.
Fer préstec de llibres, és una bona manera d’anar
provant diferents lectures, a fi de trobar aquells
llibres especials que ens agradaran més que
d’altres.
• Des de la biblioteca volem dinamitzar la lectura i és
per això que us oferim una sèrie de pautes que
poden anar bé per fer que aquest món esdevingui
absolutament per a totes i tots un món atractiu,
i ple d’emocions.
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Preparem
l’ambient a casa

• Estar a la biblioteca ha de venir de gust i això no
sempre passa: hi ha dies que tenim més ganes de
fer soroll, jugar, xerrar, anar a passejar...
• És fantàstic sovintejar la biblioteca els dies que ens
ve de gust endinsar-nos en les pàgines d’un llibre,
però no l’hem de convertir en un recurs tancat un
dia a la setmana un temps determinat perquè sí.
• Dediqueu temps a triar els llibres que vol llegir. Si la
tria no ha estat adequada, no passa res: ja en
trobarem un altre!
• Col·laborem entre tots per trobar l’ambient idoni:
hem d’evitar les corredisses, els sorolls, els crits, el
menjar…
• Un cop acabeu de llegir els llibres, deixeu-los apilats
damunt les taules, nosaltres els endreçarem al seu
lloc.

• Creeu un ambient adequat i tranquil. Si teniu una
prestatgeria i alguna butaca o coixins per seure-hi a
prop, és un bon lloc per preparar els llibres i crear
un racó íntim per la lectura.
• Expliqueu-los contes, jugueu amb endevinalles,
rimes, cançons, ballmanetes... (si no en recordeu,
hi ha molts llibres que us poden ajudar!)
• Creeu una petita biblioteca familiar en un espai
adequat i amb mobiliari que sigui de fàcil accés als
més petits. Comprar i regalar-los llibres és un bon
hàbit que contribuirà positivament en la seva
educació.
• Aprofiteu per anar a hores del conte i activitats que
ajudin a desenvolupar la sensibilitat i imaginació
dels més petits. Les primeres vegades pot ser que
es cansin, no cal que els fem estar-s’hi tota l’hora,
aprofitem una pausa per sortir sense interrompre.
És bàsic acostumar-los a poc a poc, al seu ritme.
• Feu petites excursions a les biblioteques, llibreries.
• Porteu alguna cosa per llegir a sobre, sempre us
pot anar bé en alguna situació de crisi (esperes al
metge, cotxe espatllat...)
• Compartiu la lectura amb els més petits i els que
no ho són tant, els transmetreu
metreu l’amor pels llibres.
Llegir o mirar un conte en companyia crearà i
reforçarà els vincles afectius
ius entre vosaltres.
• El millor és que els vostres
tres fills us vegin també
llegint i gaudint la lectura. Qualsevol format és
vàlid: la premsa, una recepta de cuina, una revista
al bany, llibres a la tauleta de
e nit... Llegir
s’encomana!

