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La família i
la lectura

DES DE L'ESCOLA
Promoure activitats on la lectura i la família vagin de la
mà: faristol a l'entrada, poesia, demanar a les famílies
que vinguin a llegir en veu alta

DES DE LA BIBLIOTECA
Bebeteca, clubs de lectura amb les famílies presents,
clubs de lectura per a mares i pares

DES DE LA LLIBRERIA
Convidar a les famílies a trobades amb els clubs de
lectura dels infants i joves, formular activitats que
sorgeixin de les seves aportacions

COM A MEDIADORES
Convidar a les famílies a llegir els llibres que
compartim amb els infants i joves. Procurar que al
començar un club de lectura sàpiguen com ens poden
ajudar. Fer-los complices



CLUBS DE LECTURA
Els adults que fan d'altaveu i
comparteixen Literatura infantil i juvenil

COMPARTIM LA
LITERATURA INFANTIL I

JUVENIL
Llegim el que els llegeixin



TEIXIM XARXES
No cal que les families siguin experts en
LIJ, cal que tinguin una xarxa que els
envolti i sigui font de consulta o de
xerrar del neguit o de èxit

VIVIM LA LIJ AMB ELLES
I ELLS

Teatre, espectacles a biblioteques,
contacontes, big draw, busquem i

apropem aquests espais
 



 
És impulsiva

Trenca els corpus que creen en espais
més reglats

Demana espai
Demana esforç

Demana constància
Però crea vincles emocionals invisibles

perdurables i crea records
Amb els anys, associem l'espai de

lectura familiar amb allò que estem
llegint i el per què llegim

COM ÉS LA
LECTURA
DINS
L'ÀMBIT
FAMILIAR?



10 consells per encomanar la
lectura dins dels espais
familiars



Volem que tot funcioni a la primera. I moltes vegades
no surt tal i com ho planegem. Hem d'educar en la

paciència, no només dels infants i joves, sinó també dels
adults. Només si tenim paciència, les coses surten.

Paciència per explicar una i una altra vegada el mateix
conte, paciència per trobar un espai. La lectura implica

paciència

1-PACIÈNCIA



Quantes vegades ens trobem amb una família que ens
explica que els infants i joves no llegeixen i la posterior

pregunta, com ho faig?
Temps, dedicació i passió. 

2-DEDICACIÓ I
PASSIÓ



Abans d'anar a dormir, quan els tenim quiets a la dutxa,
després de sopar, quan berenem...Però indispensable

que sigui de qualitat (fòra mòbils) i constant.  

3-BUSCA LA TEVA
ESTONA



Com ben deia Gianni Rodari, si volem que els infants
odiin la lectura una de les coses que hem de fer és no

oferir varietat. 
Acompanyem als infants i joves a la Biblioteca i a les

llibreries. I que puguin xerrar amb les bibliotecàries i les
llibreteres.   

4-VARIETAT DE
LLIBRES



L'estona del llibre és un espai compartit. Els infants
tenen veu i és donamental deixar-los escollir (per això,

en l'espai familiar no parlem de corpus)  

5-DEIXA'LS ESCOLLIR



Sense mirar quina edat tenen, ni d'aturar la lectura en
veu alta quan arriben a la lectura autònoma.  

6-LLEGIU
PLEGATS EN VEU

ALTA



Creem imaginaris. Els personatges, les situacions, un
sopar com la Heidi o en Massagran. O també la disfressa

de carnaval.  

7-JUGA AMB LA
LECTURA



Generar temes de conversa amb la lectura com a eix.
Com et trobaries tu en aquella situació? Tu faries el

mateix? 
Preguntes que no tinguin per resposta Si/No

Preguntem als infants i joves que en pensen!  

8-PARLEM DE LES
LECTURES (LES

INDIVIDUALS I LES
COL·LECTIVES)



També podem compartir què estem llegint nosaltres,
clar, cal que nosaltres, els adults de la casa també llegim! 

9-ELS MEUS
LLIBRES I ELS TEUS

LLIBRES



Només és començar 

10-FES DE LA
LECTURA UN ACTE

D'AMOR



Em podeu trobar a:

paulajarrin@gmail.com

 

@llibreriaallots

 

MOLTES
GRÀCIES


