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Hola, escola, biblioteca o entitat!

Si teniu aquest document a les mans és perquè participeu a la campanya
«Guanyem un estiu lector» i esteu fermament segurs de la importància de
fomentar uns hàbits lectors entre els infants, especialment, en els
mesos d’estiu. Gràcies per creure en el propòsit i per formar-ne part. Segur
que entre totes i tots ho aconseguirem!
La campanya «Guanyem un estiu lector» us proposa que dugueu a
terme una activitat que acompanyi l’entrega dels Kits Lectors i que ajudi a
promoure la lectura durant els mesos d’estiu. A continuació, us facilitem
algunes recomanacions perquè aquesta activitat sigui tot un èxit, però
preneu les orientacions que considereu més útils i adaptau-les tant com
vulgueu perquè compleixin el seu propòsit i s’ajustin a la vostra realitat.
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ABANS DE L’ACTIVITAT
Prepara’t: Compartiu i dissenyeu entre les persones vinculades a la campanya
«Guanyem un estiu lector» l’enfocament de l’activitat i feu equip per poder-la tirar
endavant. Si sou una escola en la qual diverses classes participaran a la campanya, podeu parlar-ne abans els i les diferents mestres implicades.
Data i hora: Penseu el dia i l’hora que dureu a terme l’activitat. Si sou un centre
educatiu, podeu utilitzar alguna hora de tutoria o de l’assignatura de llengua catalana. Si sou una biblioteca o entitat, penseu quin és el millor dia i hora per garantir
que hi assistirà el màxim nombre d’infants.
Difusió i convocatòria: En cas que sigueu un centre educatiu, compartiu amb els
vostres paral·lels o amb la resta de tutors o tutores el dia que fareu l’activitat i
informeu-ne els alumnes. En cas que sigueu una entitat o biblioteca, feu-ne
difusió a través dels canals que possibilitin fer arribar el missatge als infants d’una
manera clara i directa. Podeu penjar cartells al vostre espai, repartir fulls de mà o
informar les famílies quan vinguin a buscar els seus fills i filles, entre d’altres.
Planificació de la trobada: Tingueu en compte
els materials i els recursos que necessitareu per
fer que l’activitat sigui tot un èxit.

DIA DE L’ACTIVITAT
Organitza l’espai: Prepareu i adapteu l’espai a les necessitats de l’activitat amb el
mobiliari corresponent. Si sou una biblioteca, decoreu i creeu un ambient
còmode, agradable i motivador amb llibres i altres materials col·locats de forma
estratègica perquè cridin l’atenció. Independentment d’això, no us oblideu de
vetllar per complir la normativa sanitària vigent.
Benvinguda i presentació (5 min): Doneu la benvinguda als infants i expliqueu
l’objectiu principal de la campanya: promoure que llegeixen durant l’estiu.
Reflexió conjunta (15 min): Debateu en grup sobre la lectura i el temps de vacances. Podeu treballar en petits grups de 4 o 5 persones o fer-ho en gran grup. El

debat us hauria de portar a la reflexió final de la importància de llegir tot l’any
i que l’estiu també és un moment ideal per fer-ho. Aquí teniu algunes preguntes que us poden ajudar a orientar el debat, però us animem a pensar-ne d’altres,
si ho considereu convenient:
Per què creieu que és important la lectura?
Com us sentiu quan llegiu?
Quin és el vostre llibre preferit? Per què?
En què us fixeu quan trieu un llibre per llegir?
En quins moments del dia llegiu?
En quines èpoques de l’any llegiu més?
Penseu que l’estiu és un bon moment per llegir? Per què?
Explicació i repartiment dels Kits Lectors (10 min): Mostreu tots els materials
que hi ha dins el Kit Lector i expliqueu-ne el seu funcionament. Repartiu un Kit
Lector a cada infant i proposeu-los fer la primera activitat del carnet.
El Kit Lector inclou:
CARNET LECTOR: Material principal del Kit que permetrà que els infants viatgin
a través de tres lectures durant el mes de juliol. El carnet proposa omplir una
pàgina i superar una missió després de cadascuna de les tres lectures. Un cop
finalitzades totes tres, els infants podran aconseguir un diploma després de mostrar el seu carnet emplenat, en el lloc que vosaltres decidiu (la biblioteca, l’escola
o un equipament públic) durant el mes de juliol o a principis de setembre.
PUNT DE LLIBRE decorat amb el personatge Lexi perquè els infants no perdin el
fil de les seves aventures lectores.
DÍPTIC AMB RECOMANACIONS PER A LES FAMÍLIES de manera que puguin
fer un bon acompanyament lector als infants durant l’estiu.
Primera activitat del Carnet Lector (10 min): Els infants treballen les dues
primeres pàgines del Carnet Lector. És un bon moment per començar a generar-los expectatives i motivació per seguir omplint el carnet durant l’estiu. Per tant,
serà important que els encomaneu les ganes. Les dues primeres pàgines del
Carnet Lector tenen a veure amb:

· El funcionament del Carnet Lector (pàgina 0): Podeu llegir amb els vostres

infants, en petit grup o en gran grup, el funcionament del carnet i comentar-lo.

· Qui soc? (pàgina 1): Els infants omplen la informació amb les seves dades.

Compartim un desig lector (15 min): Convideu els infants a pensar en el seu
desig lector d’aquest estiu; és a dir, en una fita o un objectiu lector que es marcaran per als dies d’estiu (llegir un llibre en concret, aconseguir omplir tot el Carnet
Lector, visitar la biblioteca a l’estiu, endur-se un llibre durant les vacances…). Els
desitjos poden ser molt variats, però segur que tots seran vàlids.
Un cop cadascú hagi escrit el desig, el poden penjar i compartir perquè tothom el
pugui veure. Us recomanem que tingueu un petit espai a l’aula, a la biblioteca o a
la vostra seu destinat a penjar-hi els desitjos. Penseu en una forma original i creativa de penjar-los i que quedin visibles durant uns quants dies a l’espai. Us recomanem algunes idees:

· Amb paper d’embalar, podeu dibuixar un arbre gran (l’arbre dels desitjos lectors)
i que cadascú hi pengi una nota adhesiva o Post-it amb el seu desig escrit.

· Amb un fil i agulles d’estendre, podeu crear un «caminet» per les parets o pel
sostre de l’espai i penjar-hi tots els desitjos escrits.

DESPRÉS DE L’ACTIVITAT
Valoració de l’activitat: Valoreu amb l’equip organitzador com ha
anat l’activitat. Podeu preguntar als infants la seva opinió.
Entrega de diplomes: Tots els infants que completin el Carnet Lector obtindran
un diploma commemoratiu. Per fer-ne el lliurament als infants, teniu diverses
opcions:

· Entregar-los el diploma vosaltres mateixos, si el vostre espai continua obert
fins a finals de juliol.

· Entregar-los el diploma vosaltres mateixos al setembre, a l’inici del curs vinent.
· Portar els diplomes a la biblioteca municipal més propera i que el lliurament

es faci allà, a finals de juliol o a principis de setembre.
Independentment de l’opció que escolliu, és molt important que en el moment de
l’entrega dels Kits Lectors als infants expliqueu d’una manera detallada l’existència
d’aquest diploma i el lloc i el moment en què el podran aconseguir.

Amb la vostra expertesa i aquestes orientacions, segur que aconseguireu
preparar una activitat èpica! Els infants en quedaran molt satisfets i amb
moltes ganes d’omplir el seu Carnet Lector!
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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 aturada es pot traduir en una pèrdua del ritme d’aprenentatges i, consegüentment, en un increment de
les desigualtats educatives. A través de la campanya «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.

