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Per què volem que llegeixin?



Llegir és vital
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INTEL·LIGÈNCIA
LINGÜÍSTICA
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L'escenari en què ens movem
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*   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



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.
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Només necessitem...
Un espai a la llar: per als llibres (infantils, adults, comuns)

Un temps per llegir (sols i plegats)

Lectura en veu alta

Un clima propici per narrar històries (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



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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I també narració oral de contes
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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

Una porta excepcional oberta a l'evocació de l'imaginari



Llegint àlbums. Algunes pautes
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Llegir amb cura i sense pressa, tornant enrere sempre que calgui, i rellegir (plaer en els detalls)

Doble destinatari de l'àlbum. Lectura compartida

Cercar bons professionals per al públic més selecte

Variar i combinar (silents, hibridacions,...)

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

Cap a una necessària "alfabetització visual"



construir hàbits lectors sòlids i perdurables
interpretar

   Per tant, acompanyem per ajudar a
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valoració elements constructius dels textos

relació amb altres referents literaris i culturals

ús de metallenguatge...

Cerquem la capacitat de distanciar-se i valorar el text com a producte estètic i cultural:
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competència interpretativa



   Criteris de selecció
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El propi gust i interessos de l'infant (atenció!: en evolució).

La seva capacitat lectora (ritmes diversos).

Ponderació entre el creixement i al frustració.

Dieta equilibrada: gèneres, formats, ritmes, temàtiques...

         I cada cop més, deixar-los autonomia en la tria.



Una proposta de selecció
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El regal de la lectura en veu alta: clàssics



i més: 
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contes, faules...



i més: 
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etnopoètica, poesia, prosa poètica...



àlbum il·lustrat
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conte, novel·la
còmic
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no ficció i hibridacions (informació veraç + 
+tasca divulgativa text/imatge)
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una breu bibliografia
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y primaria. Síntesis, 2018

Colomer, T. (dir). Siete llaves para valorar las historias infantiles. Fundación Germán
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Gràcies!

679 827 166

judith@petitacompanyia.cat

www.PetitaCompanyia.cat

@judith_petitacompanyia_lij
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