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ELS7CONSELLS

2 ANEU A LA BIBLIOTECA
AMB ELLS I ELLES: 
Acompanyar vol dir saber escoltar, però 
també incentivar els infants a buscar noves 
motivacions. Us animem a anar a la bibliote-
ca amb ells o elles durant el juliol a descobrir 
una aventura lectora d’estiu.

3 NO ELS IMPOSEU LA LECTURA:
La lectura no ha de ser cap obligació. Donem espai perquè 
els nens i nenes llegeixin al seu ritme i facin preguntes sobre 
allò que estan llegint. Sense pauses, però sense presses.

1 ESCOLTEU ELS SEUS GUSTOS I
MOSTREU-HI INTERÈS: 
Els vostres fills i filles són els protagonistes i 
han de triar què volen llegir. Escoltem quins 
són els seus gustos i interessos sense 
jutjar-los. A l’estiu podem trobar temps per 
conèixer allò que més els agrada i, aprofitant 
que tenen un carnet lector, els podeu pre-
guntar si l’estan fent servir. 

SIGUEU CONSTANTS:  
Dediqueu una estona a llegir cada dia i, de 
mica en mica, anireu creant el vostre propi 
hàbit. Penseu que la lectura es troba en els 
llibres, però també en les receptes de cuina, 
les llistes per anar a comprar, les instruccions 
d’ús d’un joc de taula o els rètols de les boti-
gues del carrer.

6
PORTEU SEMPRE

UN LLIBRE A SOBRE:
Llegir és quelcom que podem fer a qualsevol 
lloc. Tant si us quedeu a casa com si marxeu, 
penseu a agafar algun llibre que us acom-
panyi. Sempre és un bon moment per viatjar 
entre lletres. 

CONVERSEU
AL VOLTANT DE LA LECTURA: 
Parlar sobre el que llegim permet potenciar la 
comprensió, connecta amb experiències 
pròpies i mobilitza emocions. A més, és una 
oportunitat per obrir portes a altres converses. 

5

GAUDIU DEL VIATGE AL SEU COSTAT:  
Fem que la lectura sigui un espai per compartir i 
gaudir amb els infants. L’experiència de llegir en 
família serà més positiva per als vostres fills i filles 
si també ho és per a vosaltres.
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S’acosta l’estiu, un període llarg de vacances, que per 
a molts infants representa una aturada en el procés 
de lectura fins a la tornada a l’escola. Aquesta atura-
da es pot traduir en una pèrdua del ritme d’apre-
nentatges i, consegüentment, en un increment de 
les desigualtats educatives. A través de la cam-
panya «Guanyem un estiu lector», us proposem 
enriquir l’estiu amb orientacions per ajudar a 
fomentar la lectura, perquè ningú no es quedi 
enrere, i així fer possible un inici de curs amb 
més garanties d’èxit per a tothom.


