abril 2021

Guia per a
famílies

Programa de foment i la millora de la lectura en
l'àmbit familiar, per estimar-la i valorar-la.

Per què llegir
ens ajuda a
créixer?

La lectura és imprescindible per
al desenvolupament global dels
xiquets i de les xiquetes.
La lectura té una funció
principal oferir moments de
plaer i entreteniment.
La família i l'escola han de
col·laborar per crear i millorar la
lectura, estimar-la i valorar-la.

Llegir ens fa créixer
amb afecte

Llegir aporta seguretat i ajuda a
construir una imatge positiva de si
mateixos a les xiquetes i als xiquets.
Llegir ens connecta amb les
emocions i ens mostra moltes
situacions a través dels personatges.
Els llibres són un vehicle de relació i
de comunicació a través dels quals
creem llaços afectius i de
comunicació familiar des de la
primera infància.
Compartir temps de lectura ens
aporta moments únics i inesborrables
amb el pas del temps.

Llegir ens fa créixer
cognitivament

Llegir aporta coneixements i nous
punts de vista sobre la realitat i dona
significat allò que ja sabem. Així
s’eixampla la visió del món.
Quan llegim desenvolupem el
coneixement lògic-matemàtic
mitjançant l’ordre i seqüenciació de les
paraules i de les històries narrades.
Llegir motiva la curiositat i l’interés pel
món i ajuda a entendre les relacions
causa-efecte.
Llegir afavoreix l’organització i
l’estructuració de les relacions espaitemps.

Llegir ens fa créixer
en llenguatges

Llegir promou l'escolta i l'atenció, la
memòria i la concentració.
Llegir enriqueix el llenguatge amb
l'aprenentatge de milers de paraules.
Llegir contribueix a millorar l'expressió
oral i escrita i la comprensió.
La lectura transporta a nous mons reals
i imaginaris, estimula moltíssim la
creativitat i la imaginació.

Llegir a casa ens fa
créixer

Proposar la lectura com una acció
divertida, mai com una obligació.
Establir 15 minuts al dia a la lectura
individual o compartida en família.
Respectar la tria del llibre i els gustos
de filles i fills.
Participar del que llegim. Preguntar,
parlar, opinar...
Visitar la biblioteca.
Regalar llibres per Nadal i per
l'aniversari.

Llegir a l'escola ens fa
créixer

L'AMPA i les famílies associades
podem col·laborar amb el Pla de
Foment de la Lectura del centre
educatiu i fer propostes al Consell
Escolar. Unes idees:
Participar/col·laborar amb préstec i
intercanvi de llibres des de l'AMPA.
Aportar o donar llibres per a la
biblioteca escolar.
Programar amb l'equip directiu tallers
de conta contes i activitats de
dinamització de la lectura...
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Programa de foment i la millora de la lectura en
l'àmbit familiar, que facen estimar i valorar-la.

