	
  
	
  

	
  

XERRADA

Et regalo la lectura. Donar als fills i
filles l’oportunitat d’esdevenir lectors

Socialment, la lectura està ben vista i es
considera quelcom important, però quin
és el seu potencial real? Com podem
donar als nostres infants l’oportunitat
d’aprofitar-lo? Quines pràctiques els
poden allunyar o apropar a la lectura? Hi
ha algun mètode definitiu?
Públic:
famílies d’infants de 3 a 12 anys
Durada: 1,30 h

Què passa si després de tot a un nen no
li agrada llegir?
Al llarg d'una hora i mitja compartirem
algunes respostes i moltes preguntes,
redescobrirem els llibres infantils i
procurarem dibuixar camins que
acompanyin la lectura fins a l'ànima dels
infants.

	
  

Objectius
• Reflexionar sobre les oportunitats
que ofereix la lectura per al
desenvolupament integral dels
infants i per als adults que els
acompanyen.
• Presentar estratègies pràctiques que
ajudin les famílies a aprofitar aquest
potencial.
• Despertar el desig de compartir
lectures amb els infants.

Continguts
• Els beneficis de la lectura.
• Circumstàncies que condicionen la
relació amb la lectura.
• Idees i lectures per promoure la
lectura a casa.

Metodologia
La sessió combinarà:
• Intercanvi d’experiències i inquietuds.
• Presentacions
breus
sobre
els
aspectes més importants que cal tenir
en compte a l’hora de fomentar la
lectura.
• Jocs i dinàmiques.

Requeriments
• Ordinador.
• Projector.
• Taula per exposar el material.

Recomanacions
• Disposar les cadires dels assistents
en semicercle.
• No superar les 30 persones.
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Informació sobre la conductora:
Diplomada en Biblioteconomia i
Documentació i Màster en Biblioteca
escolar i promoció de la lectura.
Imagina, crea i coordina projectes i
activitats. També forma i assessora
professionals, famílies, entitats i
empreses dels sectors cultural i
educatiu.

	
  

Forma part del grup de treball Bib. Botó
i de la Xarxa de Laboratoris de Lectura
i representa el Col·legi Oficial de
Bibliotecaris-Documentalistes de
Catalunya al Consell Català del Llibre
Infantil i Juvenil.
Podeu consultar la tarifa de la sessió a través
del correu electrònic: hola@martaroig.com
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