
NÚMERO 2
MARÇ 2017
LECTURA EN FAMÍLIA

DE LES VACANCES D'ESTIU.



EC6 6enefici6 de Ca lectura 

Llegir ens ensenya a crear judicis i opinions propies, alimenta 
la nostra capacitat de crítica, ens fa més tolerants i desperta 
aficions i interessos nous perqué ens posa en contacte amb 
gent, llocs i costums que desconeixem. A més, motiva 
l'aprenentatge, facilita l'expressió d'idees i sentiments, estimula 
i satisfa la curiositat intel-lectual i científica i també ens proporciona 
molts temes de conversa. Tot aixo ens fa menys dependents i, 
per tant, més lliures. Ja ho diu !'eslogan "Més llibres, més lliures". 

La tasca de foment de la lectura requereix constancia i paciencia, 
pero reporta molt bons fruits. Quan són molt petits podem 
comenc;ar llegint-los contes perqué aprenguin a escoltat i a fixar 
l'atenció. També és positiu mostrar-los llibres de manera habitual 
perqué els toquin i els fullegin i es familiaritzin amb la lletra 
impresa. Si aconseguim fer lectors els nostres fills, estaran 
adquirint més vocabulari i milloraran l'expressió oral i escrita, 
i així obtindran millor rendiment académic. 

'ldee6 per fomentar 
Ca lectura en f amíCia 

• Contem-los contes perqué d'aquesta manera podem 
promoure la lectura. Els llibres infantils il·lustrats seran 
els nostres millors aliats. Agafem l'habit de llegir-los un relat 
o un poema, si pot ser, cada dia. 

• Que ens vegin llegint, hem de predicar amb l'exemple, 
i els infants han de veure que els llibres (els diaris, les 
revistes ... ) ens proporcionen coneixement i informació sobre 
moltes qüestions. 1 a més, són font inesgotable d'evasió 
i d'entreteniment. 

• Cal que notin la presencia física deis llibres a casa. 
Permetem que els tinguin a l'abast i ensenyem als nostras 
fills i tilles a cuidar-los. 

• Llegim amb ells i interessem-nos per les lectures que els 
recomanen a classe. 

• La lectura no té edat. Fem de la lectura un costum saludable, 
i per aconseguir-ho, creem les condicions adequades: 
espai tranquil, llum idonia, i establim uns horaris de lectura 
compartits. 

• Regalem llibres. Igual que fem amb les joguines. Fem el 
possible perqué ens en demanin, perqué sigui un regal buscat 
i desitjat per ells. 

• Animem-los a escriure: felicitacions, postals, notes, llistes, 
encarrecs ... , ja que l'escriptura i la lectura són processos que 
es poden complementar perfectament. 

• lmpliquem-nos en el procés acompanyant-los a llibreries, 
biblioteques, parades de Sant Jordi. .. interessem-nos pels 
seus gustos lectors i satisfem-los sempre que sigui possible ... 




