	
  
	
  

	
  

XERRADA

Amb un llibre sota el braç
La lectura en les primeres edats

Quin és el millor moment per introduir
els llibres en la vida d’un infant? Com
han de ser les primeres experiències de
lectura? Què i com llegeixen els infants
de 0 a 3 anys? Quin valor té la primera
literatura?

Són molts els dubtes i només algunes
les certeses que envolten tot allò que té
a veure amb la primera infància. Al llarg
d’una hora i mitja compartirem
preguntes i propostes tot buscant
respostes.

Públic:
famílies d’infants de 0 a 3 anys,
mestres i educadors/es i
bibliotecaris/àries
	
  

Durada: 1,30 h
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Continguts

Objectius
• Reflexionar sobre el valor de la lectura
en les primeres edats.
• Compartir propostes que ajudin les
famílies o els professionals a oferir als
infants experiències de valor.
• Descobrir les principals tipologies de
llibres per a prelectors.
• Despertar el desig de compartir
estones de lectura amb els infants.

• El valor de les primeres lectures.
• Experiències afectives = experiències
efectives.
• Un llibre per a cada moment i cada
moment amb el seu llibre.

Metodologia

•
•
•
•

Amb
l'objectiu
de
construir
col·lectivament el coneixement, la
sessió combinarà les estratègies
següents:
Intercanvi d’experiències i inquietuds.
Reflexions breus.
Propostes pràctiques.
Presentació de títols.

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

*Coordinadora del projecte Nascuts per Llegir del 2008 al 2011.
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