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Per què volem que llegeixin?



Llegir és vital
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...un escenari que no ens queda gaire lluny

*   8 - 9 anys:  primera crisi lectora.

*   10 anys:  s'inicia la disminució del nombre de lectors freqüents.

*   12 anys:  perdua progressiva de lectors a l'àmbit personal. Quin % llegeix voluntàriament?:

        -  12 anys:  un 75% 

        -  13 anys:  un 64%

        -  14 anys:  un 55%

Però en tots els casos, el 50% d'aquests percentatges 

llegeixen un sol llibre per curs (!)

*  Estudi Dra. Mireia Manresa



D'on venim per saber cap a on anem (I)

SO i PARAULA afectiva - pura percepció auditiva

Jocs fonètic i musical

Rima i ritme 

Tradició oral               moixaines, onomatopeies, reguitzells, cançons de bressol...

Eix narratiu només com a pista
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de 0 a 12 mesos

font de plaer, estratègia per a la retenció



D'on venim per saber cap a on anem (II)

Marxa, independència, joc com a forma essencial d'activitat i coneixement

Joc simbòlic

Adquisició de la parla

Sons i paraules                   comprensió de l'existència 

les paraules tenen significats

els CONTES donen forma i expressen el propi món interior

Importància incipient de l'eix narratiu, argument

Judith Navarro Royo · Foment de la Lectura

de 12 a 36 mesos

paraula-frase  >  pre-frase  >  per què?



I ara què?

Moment molt ric per al joc i la narrativa

Continu desenvolupament de l'intercanvi verbal

Pensament màgic

Mobilitat i socialització 

Elements interiors pertorbadors, com pors

Educació literària
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de 3 a 6 anys

         aprenentatge mecànica lecto-escriptora
PLAER!  >  objectiu: vincular afectivament infant i llibre
primer nivell d'aprofundiment i discernimet crític
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Què fem, doncs?   Unes reflexions...

Tenir llibres a l'abast incrementa la possibilitat d'agafar-los.

L'hàbit de llegir i la formació lectora i literària són dues esferes que es retroalimenten.

La lectura es contagia socialment i familiar   >   comunitats lectores i interpretatives

A mesura que es fan grans, sovint la percepció social i familiar és que la lectura fora de 

Intervencions esporàdiques no construeixen hàbits lectors.

     l'escola és prescindible.



Què necessitem?

Llibres i literatura oral

Un espai i un temps per a la trobada amb la literatura

Mediació, dinamització

Poesies, cantarelles, narració de contes, embarbussaments, endevinalles... (tradició oral)

Àlbums il·lustrats, amb mots o silents

Imatgiaris, llibres informatius

Llibres interactius, amb solapes, i amb paratextos significatius

Judith Navarro Royo · Foment de la Lectura

Un clima propici per narrar històries (com a totes les edats!!)

Llibres vius a la llar i l'entorn social (comunitats lectores i interpretatives)
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Algunes idees
Si som referents, que ens vegin llegint (familiars, mestres...)

Visitar la biblioteca pública

Ús carnet propi

Consum cultural més enllà dels llibres (cine, teatre, dansa, museus...)

Una biblioteca a casa

Biblioteca escolar



Com llegim, 
quan no coneixem la mecànica lectora?
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Lectura d'imatges, lectura del món

La lectura és el procés de descodificació i interpretació de signes gràfics

Implica desxifrar quin signes són rellevants per la seva càrrega semàntica, i quin no

Requereix de bagatge cultural



Lectura en veu alta

Aproximació a la lectura a través de models de lectura diversos

Oportunitat d'afavorir l'escolta apreciativa, però també l'analítica (íntimament relacionada

amb la comprensió lectora)

Desenvolupament de la imaginació, a través d'una necessària creació d'imatges

Un escenari propici per avançar en l'alfabetització emocional

Creació d'una comunitat de lectors-auditors

Desenvolupament ampli del llenguatge

Entrenament per a la paciència, la concentració i la memòria...                immediatesa
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Requereix una escolta activa

Promou la identificació emocional, empatia 

Vincle afectiu, autoestima i seguretat

Escolta apreciativa, que alimenta el gaudi lector

Accés a l'imaginari col·lectiu i patrimoni cultural 

Estructures narratives, eines expressives

Aliment per a la concentració, memòria, paciència                  immediatesa

Anticipació, mare de la intriga
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I també narració oral de contes
Una porta excepcional oberta a l'evocació de l'imaginari



Àlbum il·lustrat. Algunes pautes
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Artefacte cultural en forma de llibre

Multimodal: hi conviuen dos codis o llenguatges, visual i textual (narratiu o no)

Llegir amb cura i sense pressa, tornant enrere sempre que calgui, i rellegir (plaer en els detalls)

Lectura compartida

Cercar bons professionals per al públic més selecte.

Variar i combinar (imatgiaris, imatges laberíntiques, llibres d'imatges destinats a adults...)

Llegir altres formats (cinema, teatre, obra pictòrica...)

Cap a una necessària "alfabetització visual"
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El regal de la lectura en veu alta
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Àlbums il·lustrats
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Elements pertorbadors i emocions
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Més enllà de la pura narrativa



Una mica de bibliografia
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Gràcies!

679 827 166

 

judith@petitacompanyia.cat

www.PetitaCompanyia.cat
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