
IDEES I ESTRATÈGIES PER A FOMENTAR 
L’HÀBIT DE LLEGIR EN FAMÍLIA



La clau que obri tots els panys
Si hi ha una activitat màgica, eixa és la lectura. Que llegir ens transporta, com l’estora d’Aladí, a altres mons, 
és un pensament compartit per totes les persones que disfruten dedicant-se a aquesta activitat. Però a 
més, llegir és aprendre paraules, és conéixer maneres de viure, accedir a referències d’èpoques i llocs llu-
nyans. És assumir que l’ésser humà és divers, i que la recerca de la felicitat rau en el fet de ser tolerant i 
gaudir dels altres, amb les seues característiques diferents de les nostres.

Cal dir que, amb relació a aquesta dimensió espiritual, la lectura practicada amb freqüència i en àmbits diver-
sos ajuda els xiquets i les xiquetes a millorar la comprensió oral i escrita, l’expressió, la utilització d’estructures 
sintàctiques complexes, i un seguit d’habilitats molt valuoses tant en l’etapa escolar com en la vida en general.

Pel que fa als enormes beneficis que suposa per a una criatura el fet de llegir per gust (que és el mateix que dir 
amb solvència), val a dir que els èxits escolars, com ja s’ha comentat, hi tenen la base. Per tant, podem conclou-
re que els menuts i els adolescents que són lectors ixen amb avantatge per a transitar per la vida acadèmica. 

En tot aquest procés, el paper de la família és fonamental, ja que es tracta del primer punt de referència, 
per això és tan necessari que els pares i les mares s’impliquen d’una manera activa en les lectures dels 
fills. El dossier que teniu a les mans pretén proporcionar-vos una sèrie de receptes fàcils d’aplicar que us 
ajudaran a aconseguir que els vostres fills i filles s’interessen per la lletra escrita, perquè siga el punt de 
partida cap a un futur ple de llibres i de vivències felices.
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Valorem la  
lectura Consells per a despertar  

el gust per la lectura en família

Els pares i les mares sabem que el gust per la lectura és 
un dels hàbits més positius que podem transmetre als 
nostres fills, perquè els xiquets lectors acostumen a ser 
bons estudiants i a desenvolupar una sèrie d’habilitats 
comunicatives molt útils per a enfrontar-se a una soci-
etat cada vegada més complexa, i sobretot, perquè la 
lectura els proporcionarà moltes hores de satisfacció. 
Per a encomanar-los el cuquet de la lectura, no hi ha 
cap mètode infal·lible, però sí uns quants consells útils:

Valorem l’acció de llegir. Fem-los veure que la lectu-
ra és important, animant-los perquè lligen i reconei-
xent-los-ho quan ho fan. I actuem així des de la infàn-
cia: «Que bé que lliges!», «M’expliques la història?», 
«Quin llibre tan llarg i bonic, i l’has llegit a soles!», etc. 
Ah! I no oblidem que som els models dels nostres fills i 
filles: que us vegen llegir, i segur que volen imitar-vos!

Tinguem paciència i siguem constants. Hem de pro-
moure la lectura abans que sàpien llegir, i els llibres in-
fantils il·lustrats seran els nostres millors aliats. Agafem 
l’hàbit de llegir-los una història, si pot ser, cada dia. Po-
dem fer-ho abans de dormir, però en realitat qualsevol 
moment és adequat. 

El llibre, un objecte quotidià. Els llibres no són objectes 
sagrats, sinó que els xiquets els han de poder tocar, 
jugar amb ells i tindre’ls prop per a obrir-los sempre 
que vulguen. A més, són un tema de conversa excel·lent: 
qualsevol excusa és bona per a parlar de lectures amb 
els nostres fills.

Llegim amb ells. Interessem-nos per les lectures que els 
recomanen a classe i, amb naturalitat, demanem-los que 
ens expliquen el que lligen, sense pressions ni interro-
gatoris. Els podem fer algun suggeriment, però compte: 
la lectura no s’imposa. I, qui no ha gaudit d’una estona 

en el sofà, repassant un àlbum il·lustrat amb un xiquet o 
una xiqueta? No us estalvieu l’experiència!

El llibre és una festa. Les activitats lúdiques al voltant 
dels llibres són molt positives. L’escriptura i la lectura 
són processos que es complementen perfectament, per 
tant, alimentem la seua vocació d’escriptors i… qui sap!

Llegir en veu alta. És molt habitual llegir en veu alta als 
nostres fills i filles en els seus primers anys. Els bene-
ficis d’això són innombrables! Arriba un moment, però, 
que deixem de fer-ho  –habitualment quan aprenen a 
llegir. Ben al contrari! Practicar la lectura en veu alta 
proporcionarà als infants un fum d’habilitats essenci-
als per a desenvolupar-se en societat. No oblidem que 
la veu és un instrument poderós amb el qual podem 
aconseguir comunicar-nos amb èxit. I... quantes pro-
fessions tenen la veu com a instrument fonamental?

La lectura, a més, és una excusa per a moltes activitats 
socials: acompanyem els nostres fills on hi haja activi-
tat literària, com ara fires del llibre, setmanes culturals, 
llibreries, etc. Interessem-nos pels seus gustos lectors 
i satisfem-los quan siga possible, perquè és important 
que els menuts no associen els llibres només a l’escola. 
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La millor 
inversió
Llegir és una forma d’oci barata i saludable: quantes 
hores podem passar assaborint una bona novel·la? Fins 
i tot podem recórrer a les biblioteques públiques, que 
són gratuïtes!, o anar a presentacions de llibres, fires i 
trobades.

Les persones llegim per passar el temps, per una ne-
cessitat puntual de conéixer algun tema, perquè ens 
agrada, perquè ho passem bé, i perquè ens fa eva-
dir-nos dels problemes... El fet és que sovint pensem 
que la lectura té una utilitat pràctica concreta, sense 
tindre en compte que el benefici principal que aporta 
és, simplement, que constitueix una font inesgotable 
de satisfacció personal, una experiència emocionant.

Els bons lectors acostumen a tindre un millor rendiment 
acadèmic perquè, en general, entenen més ràpidament 
les explicacions dels llibres escolars i les dels profes-
sors. No hi ha cap secret. Això s’explica perquè solen 
conéixer més paraules i perquè la llengua escrita usa 
estructures més complexes que la parlada, és a dir, que 
llegir proporciona un entrenament mental més complet. 
Els xiquets i les xiquetes que són bons lectors adquirei-
xen més vocabulari i s’expressen més bé oralment i per 
escrit. Finalment, llegir ajuda a concentrar-se, i també a 
retindre, memoritzar i assimilar conceptes nous.

La lectura ens fa tolerants. L’experiència lectora facilita 
el coneixement d’altres formes de pensar i de ser i, per 
tant, a qui llig li resulta més senzill entendre les dife-
rències i el que sent o pensa una altra persona, mostrar 
empatia. 

Alerta amb els adolescents! La lectura és fonamental 
en el procés de desenvolupament i maduració perso-
nal dels infants i dels adults. Durant l’adolescència, al-
guns xiquets i xiquetes abandonen l’hàbit de llegir, per 

Una experiència emocionant  
amb grans beneficis

aquesta raó a casa han de trobar l’estímul necessari 
perquè això no passe. Hem de seguir motivant-los, ja 
que del bon costum de llegir deriven molts beneficis 
que gaudiran tota la vida.

Llegir per a relacionar-nos millor. La lectura pot ser 
també una eina per a obrir-nos al món que ens envol-
ta. Llegir ens ensenya a crear judicis i opinions propis, 
alimenta la nostra capacitat de crítica –i d’autocrítica–, 
ens fa més receptius a les opinions dels altres, desperta 
aficions i interessos nous, motiva l’aprenentatge, facili-
ta l’expressió d’idees i sentiments, estimula i satisfà la 
curiositat intel·lectual i científica… i proporciona molts 
temes de conversa. I tot això ens fa menys dependents i, 
per tant, més lliures.
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On posem els 
llibres?
A vegades tenim la sensació que a casa no hi ha espai, i 
menys per als llibres. Però en realitat, és molt senzill fer 
lloc a casa per als llibres: només cal que ens ho propo-
sem. A més, si ho encertem amb la tria, prompte aquest 
espai es convertirà en un incentiu més per a llegir.

Un racó adequat? L’ideal per a la convivència familiar 
és col·locar el màxim nombre de llibres en una habi-
tació i crear una estança on es puga estudiar i llegir 
amb tranquil·litat. Però no oblidem que els llibres han 
d’estar presents en la majoria d’espais de la casa. Veri-
tat que us agrada llegir al menjador? O a la cuina? Bus-
quem solucions  per a poder col·locar dos o tres llibres 
també en eixes estances. 

Organitzem els llibres. Allà on hem decidit col·locar la ma-
jor part dels llibres, convindrà que els agrupem d’alguna 
manera: per temes (aventures, història, fantasia, llibres 
de viatges, clàssics…), per freqüència d’ús, per gèneres o 
per autors (o per la seua procedència o llengua: valenci-
ans, castellans, estrangers), per la situació en què els gas-
tem (de consulta, de cuina, enciclopèdies, còmics…), etc.

Bona cosa de llum. L’espai de lectura ha d’estar ben il-
luminat, si pot ser amb llum natural i indirecta. Si no, 
podem disposar un llum d’ambient general (de baix 
consum danyen menys la vista) i un llum de peu amb 
focus dirigible, o tipus flexo.

Estil propi. Cadascú troba la tranquil·litat, o l’estat més 
adequat per a dedicar-se a la lectura, en unes circumstàn-
cies. Si és possible, podem pintar les parets de la nostra 
biblioteca amb colors suaus: el groc i el verd llima refor-
cen la concentració; el blanc dóna més lluminositat; els 
colors pastel són tranquil·litzadors… I també podem posar 
pòsters o cartells, o dibuixos de llibres, o fotos d’escrip-
tors, o de personatges… Les possibilitats són infinites!

Com organitzar un bon 
espai de lectura

Llibres accessibles per a tota la família. El primer és ajus-
tar les prestatgeries a les nostres necessitats, i deixar es-
pai per als llibres que anirem comprant. També s’ha de 
preveure un lloc còmode per a seure, com ara una butaca, 
i una escala per a posar i agafar llibres en els prestatges 
de més amunt. N’hi ha de dissenys molt variats i moderns: 
plegables, de tisora, de mà, amb calaixos…; fins i tot, n’hi 
ha que es converteixen en cadires o taules auxiliars. 

Passem l’estona a la biblioteca. La biblioteca de casa ha 
de ser atractiva per a tots els membres de la família, però 
especialment per als menuts. Ells són els que han de tro-
bar atractiu el camí cap als llibres, per això aquesta part 
de la casa ha de disposar d’un racó per a ells on puguen 
escoltar una història, llegir o pintar tranquil·lament.

Podem posar moqueta en un raconet de l’habitació i dei-
xar caure uns quants coixins, i reservar un prestatge dels 
de baix per als seus llibres, perquè els tinguen a l’abast. 
En realitat, és una bona manera d’ordenar la biblioteca: 
cada llibre en el prestatge del seu possible lector o lec-
tora. Que no es puga dir que hi ha lectures inaccessibles!
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Temes i  
teixells Ordenem els llibres  

de la nostra biblioteca
Les biblioteques que coneixem segueixen una lògica per 
a ordenar els llibres. Però, per què? Doncs és evident: 
igual que passa amb el calaix dels calcetins, si no orde-
nem els llibres, serem incapaços de trobar-los quan els 
busquem. Potser quan un xiquet o xiqueta comença a 
recopilar-los, no cal una gran organització, però si esde-
vé un gran lector o lectora, segur que arriba el moment… 
Això, si no posem en marxa l’estratègia de l’ordre!

Fem teixells. Quan tinguem decidit l’ordre, marquem 
els llibres per a trobar-los fàcilment. Un teixell és una 
etiqueta que es posa en el llom del llibre per a saber 
quin espai ha d’ocupar i en quin prestatge. A les biblio-
teques que segueixen la classificació internacional, ha 
d’incloure la informació següent:

  a)  El gènere literari: P (poesia), T (teatre), N (novel-
la), etc.

  b)  Les tres primeres lletres del cognom de l’autor o 
autora, en majúscules.

  c)  Les dues o tres primeres lletres del títol, llevant 
articles, preposicions i conjuncions.

Per exemple, el teixell de Tirant lo Blanc seria com el 
de la fotografia. 

Cada lector o lectora ha de decidir quina forma de clas-
sificació li resulta més útil, però una volta ho tinguem 
clar… tot el món a fer teixells!
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OBRES GENERALS
(DICCIONARIS I ENCICLOPÈDIES)

CIÈNCIES SOCIALS

LINGÜÍSTICA I IDIOMES GEOGRAFIA I HISTÒRIA

LITERATURA

RELIGIÓ
ART, MÚSICA, 

JOCS I ESPORTS

FILOSOFIA TECNOLOGIA

CIÈNCIA

Pensem un criteri. Les biblioteques públiques distribu-
eixen els seus fons d’acord amb una classificació inter-
nacional, aquesta:

Però potser a casa aquesta classificació no seria opera-
tiva. Per això, ens haurem de plantejar una alternativa, 
per exemple, per tema (llibres d’aventures, d’història, 
d’amor, divertits…), per gènere (novel·les, obres de te-
atre, poesia, contes, assaig…), per autor o autora, per 
edat recomanada, per col·leccions, o seguint qualsevol 
altra idea que ens siga útil.

LECTURA EN família  7



Conta’m un 
conte El noble art 

d’explicar històries
Qui no s’ha quedat alguna vegada embovat escoltant 
com algú explicava un conte o una rondalla? Efectiva-
ment, els i les contacontes demostren la pervivència 
de la literatura popular i ens fan veure que els contes 
són elements fonamentals de la tradició de cada poble. 
Mentre els escoltem, riem, ens emocionem, patim i, fins 
i tot, plorem; però, sobretot, vencem les pors i desen-
volupem la imaginació. Les rondalles i els contes han 
sigut, durant anys, l’escola de la vida, la porta oberta a 
la literatura oral del poble valencià i el camí més direc-
te a la cultura. 

La importància de la tradició. Sovint, mares, pares i 
docents recordem amb nostàlgia quan, al braç del iaio 
o de la mare, ens deixàvem seduir per la paraula. Els 
adults tenien paciència per a relatar històries als me-
nuts, cantar cançons de falda i ensenyar acudits, en-
devinalles o embarbussaments. Conscients del que 
visquérem, intentem comunicar als nostres fills i filles 
l’amor pels contes, perquè sabem que en la tradició 
rondallera hi ha ensenyances i valors que cal transme-
tre. Per això, hi ha qui inventa relats, qui narra les his-
tòries que encara recorda o qui, simplement, tira mà de 
reculls de contes, com ara les rondalles d’Enric Valor o 
els contes de Josep Pasqual Tirado. 

Un gènere teatral no tan nou. Des de fa uns anys, di-
versos professionals de la literatura o del teatre han 
recuperat la tradició d’explicar contes en públic. Es 
tracta d’una mena de trobadors, que es dediquen a fer 
de l’art de contar un espectacle quotidià, com a l’edat 

mitjana. Contacontes, rondallers i rondalleres, inven-
tors d’històries, adaptadors d’acudits… passegen la 
seua habilitat pels pobles valencians per a encisar me-
nuts i grans. Sobretot els podem trobar a les escoles i 
als espais públics municipals, com ara les biblioteques. 
Sense dubte, han promogut amb més interés aquestes 
activitats, amb la finalitat de divertir, fomentar la lec-
tura i desenvolupar la capacitat d’atenció del públic.

Esperit lúdic. L’assistència a alguna d’aquestes activi-
tats s’ofereix com a alternativa a l’oci tradicional. Al-
guns teatres, museus i bars inclouen en les programa-
cions de temporada l’actuació d’algun bon narrador o 
narradora, com Llorenç Giménez, Almudena Francés, 
Vicent Cortés, Anna Ballester o Carles Cano. Els ca-
fés de moda diverteixen el públic amb històries per 
a persones adultes; els teatres, arriben a tot tipus de 
públic amb la màgia dels qui dominen l’art de contar 
històries. 

Quan i on es conten històries? Les guies d’oci i les d’es-
pectacles dels diaris ens informen sobre els actes cul-
turals que es programen i que inclouen contacontes, 
però sobretot en podem trobar a les biblioteques pú-
bliques o en llibreries, centres comercials…, tant entre 
setmana com els dissabtes o diumenges de matí. Tam-
bé en els mercats medievals podem gaudir d’aquesta 
activitat.

I el més important: els contacontes són una activitat 
interessant per a tota la família, de manera que cal 
tractar d’aprofitar un espectacle que agradarà a grans i 
menuts de la mateixa manera.
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Per a gustos… 
els colors!
Cada persona és un món i cada moment és únic, per 
això cada dia es publiquen llibres molt distints, perquè 
tothom puga trobar-ne un que li agrade. Hi ha tants lli-
bres diferents com interessos.

Conta’m una història. La major part de lectors i lectores 
adoren les novel·les i les obres de ficció, però també 
hi ha qui disfruta amb la lectura de poemes, d’obres 
teatrals, d’assajos… 

La novel·la és el gènere literari que arrossega més pú-
blic, perquè la seua varietat pot oferir experiències 
diferents: obres realistes, textos de ciència-ficció, re-
lats eròtics, d’intriga, històrics, policíacs, fantàstics… 
A més, si les primeres edicions ens pareixen cares, po-
dem optar per llibres de butxaca. Potser no tenen en-
quadernacions tan boniques, ni són l’última novetat, 
però sovint inclouen els títols més llegits i interessants. 

Que bonic! Si ens agraden les imatges, també existei-
xen obres de gran o xicotet format amb fotografies o 
il·lustracions, i amb una enquadernació molt cuidada. 
Poden ser catàlegs de pintura, escultura, arquitectura, 
fotografia…, però també sobre decoració, viatges, na-
tura, estrelles del cine, mandales… Quan els contem-
plem, ens podem evadir i passar el temps contemplant 
allò que ens vinga de gust.

Aprendre –encara més– dels llibres. Actualment, hi ha 
una gran oferta de llibres «pràctics». En realitat, tots 
els llibres són útils, però alguns tenen la vocació es-
pecial de ser-ho. N’hi ha que ens parlen de nosaltres 
mateixos (psicologia, autoajuda), o sobre el cos (salut, 
dietètica, massatges), o sobre la millor manera d’edu-
car els nostres fills i filles, o sobre la classe d’esport 
que és més adequada per a la nostra condició física i 
manera de viure… També n’hi ha que se centren en les 

Un llibre  
per a cada persona

aficions personals: des dels escacs fins a la cuina, la 
jardineria o els animals de companyia. 

Llibres per a jugar. En la secció infantil de la llibreria po-
dem trobar des de contes per a pintar fins a novel·les en 
què el lector ha d’escollir la continuació de cada capítol 
entre diverses possibilitats. També hi ha els llibres que 
ensenyen treballs manuals, diccionaris per a aprendre 
idiomes, quaderns per a començar a llegir o per a fer 
màgia, llibres de jocs o d’activitats (acompanyats de re-
toladors, tisores, joguets…), o els clàssics per a retallar 
vestits i personatges, i els quaderns per a donar color es 
completen ara amb adhesius, imants, llanes… 

Quan entrem en aquest món, descobrirem que un llibre 
no té per què ser un objecte rectangular fet de paper. I és 
que n’hi ha de durs, mollets, plastificats per a jugar a l’ai-
gua, de peluix, amb formes d’animals, de cotxes… També 
n’hi ha que sonen, s’acompanyen d’un CD o una adreça 
de descàrrega, necessiten un ordinador, s’il·luminen, es 
transformen en una casa o en una pista de cotxes… Segur 
que en trobem algun fet a la mida del que busquem.
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Juguem?
Jocs i estratègies per a enganxar 

el cuquet de la lectura
Als menuts els agrada jugar més que qualsevol altra 
activitat. Per això, hem de mostrar-los que amb els lli-
bres també poden fer-ho. Però jugar, a què? Ací van al-
gunes propostes que podem aplicar per a introduir els 
xiquets i les xiquetes en el món de la lectura de la mà 
del millor aliat: el joc.

El llibre, espai de creativitat. Una bona manera de co-
mençar a jugar amb els llibres és dibuixar els llocs que 
apareixen en l’obra o els personatges (i fer-los prims, 
grossos, amb barret, amb barba…, en definitiva, allibe-
rar la imaginació i la creativitat), retallar fotos de perso-
nes dels diaris i muntar escenes, calcar les il·lustracions 
del llibre o fotocopiar-les per a pintar-les després… En 
resum, crear amb el llibre com a excusa. També és sen-
zill fer cobertes noves o fabricar punts de lectura per a 
recordar en quina part del llibre ens hem quedat.

La lectura és el primer teatre. A tots ens agrada escol-
tar històries, per això, perquè els menuts 

visquen la lectura, els adults solem im-
postar la veu quan expliquem una his-

tòria en veu alta i donem vida a un 
personatge, interpretem les il·lus-

tracions i exagerem els gestos. 
En aquestes ocasions també 
podem demanar als xiquets o 
les xiquetes que lligen en veu 

alta, o podem alternar la lectura 
entre diverses persones. Com que 
els encanta repetir, ens imitaran.

Representem quan llegim. Al-
cem-nos i creem amb els 

nostres moviments, ges-
tos i objectes un espai 

imaginari. Després, demanem als xiquets que ens imi-
ten o que aprenguen algun diàleg, poema o cançó. Si és 
possible, disfressem-nos, fem d’actors i actrius, i alter-
nem els rols amb el d’espectadors. Els més grans poden 
estudiar alguna escena solta i interpretar-la davant un 
públic ampli i fidel; els menuts, ens narraran la lectura.

Una porta a la imaginació. Els llibres donen eixida a la 
fantasia dels xiquets. A partir d’una lectura, podem ju-
gar a «Què hauria passat si…?», o preguntar-los com 
hauria canviat la història si alguna situació s’haguera 
produït de manera distinta. Per exemple, «Què hauria 
passat si la Caputxeta no haguera passat pel bosc?».

També podem inventar-li noves aventures al personat-
ge del llibre que llegim, afegir una nova estrofa al poe-
ma que hem aprés de memòria o inventar diàlegs per a 
una nova escena teatral.

Preguntes i respostes… sobre llibres? A partir d’una 
lectura, iniciem una competició per a veure qui la re-
corda més bé. Cada un fa una pregunta. Si la resposta 
és correcta, es guanya un punt. Les preguntes més fre-
qüents són: «Com s’anomena…?», «Qui ajuda a…?», «En 
quina ciutat…?», «Per què…?», «De quina manera…?», 
«En quin moment…?», «De què es disfressa…?», «Qui 
eren simpàtics?», «I antipàtics?», «I covards?». O po-
dem donar pistes perquè endevinen el títol d’una obra, 
dir un títol perquè expliquen una història o endevinar 
l’obra en la qual apareix un personatge… Les possibili-
tats són infinites!

Finalment, inventem tants jocs com vulguem, però 
no oblidem que els menuts volen la nostra complici-
tat i companyia, mentre que els grans prefereixen els 
amics. Preparem-los-ho tot o deixem-los autonomia, 
no els esgotem amb activitats. Si es queden amb ganes 
de més, sempre estaran disposats a tornar.
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Recomanem 
llibres El plaer de  

compartir les lectures
Després d’assaborir una bona lectura, com ens pas-
sa amb els restaurants, ens resultarà molt gratificant 
poder recomanar-la a una persona estimada, compro-
var l’efecte que li produeix i comentar-la posterior-
ment. Un dels objectius d’Emociona’t és, justament, 
promoure aquestes lectures dialogades dins i fora de 
l’aula.

Troba el teu llibre. Per a qualsevol lector o lectora, des-
cobrir una bona lectura és molt gratificant, igual que 
poder compartir-la amb les persones de l’entorn. Pre-
guntes com «Per on vas?», «És original la història?», 
«Què t’ha paregut tal aspecte, o tal altre?» incentiven 
el procés lector. Sovint s’ha destacat de la lectura el 

caràcter d’activitat solitària; un plaer que es viu de ma-
nera personal i intransferible.

Un moment… intransferible? Bé, no del tot, perquè 
també és un fet social, un element que compartim amb 
més persones, el punt de partida de moltes converses i 
de relacions amb altres àrees del coneixement.

Els clubs de lectura. Es pot compartir i allargar l’experi-
ència lectora des d’un club de lectura, un grup de per-
sones que lligen un mateix llibre per a després comen-
tar-lo en una data prèviament fixada, en una reunió amb 
l’objecte de posar en comú les impressions derivades. 
Aquesta forma de lectura permet intercanviar punts de 
vista diferents que –qui sap!– poden ajudar a reinterpre-
tar o descobrir aspectes que ens havien passat per alt.
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Mitjans de comunicació i xarxes socials: aliats de la 
lectura. A la tele o a la ràdio podem trobar programes 
que parlen de llibres i en recomanen. D’altra banda, els 
darrers anys han proliferat els booktubers, joves que 
lligen quasi compulsivament i pengen les seues reco-
manacions en canals de YouTube.

En el cas dels mitjans tradicionals, generalment es 
tracta de tertúlies sobre una obra o autor determinat 
o de recomanacions de lectures per a totes les franges 
d’edat i gustos; però també hi ha altres formats de pro-
grama, com aquells en què podem participar explicant 
les nostres experiències lectores o parlar d’aquella lec-
tura que ningú s’hauria de perdre.

A les xarxes també trobem diverses possibilitats per a 
buscar recomanacions o intercanviar opinions: blogs, 
fòrums o canals de booktubers es reparteixen les vi-
sites de lectors i lectores que busquen inspiració o 
assessorament. De fet, alguns clubs de lectura orga-
nitzats des de biblioteques públiques o des de cen-
tres d’ensenyament tenen el seu lloc en la xarxa per-
què els participants puguen dir la seua sobre el llibre 
en qüestió. En el canal de YouTube Emociona’t amb la 
lectura, trobareu joves lectors que han fet recomana-
cions dels llibres del projecte.

Biblioteques i llibreries. Biblioteques públiques, cen-
tres d’ensenyament i llibreries també organitzen activi-
tats al voltant de la lectura. Presentacions de novetats, 
taules redones, tertúlies amb autors i autores, tallers 
d’escriptura creativa, lectures dramatitzades… En defi-
nitiva, activitats que socialitzen el llibre, que ens ani-
men a compartir les nostres experiències mentre in-
tercanviem recomanacions i sensacions, i que fan que 
la lectura transcendisca la simple activitat personal i 
solitària que tant ens fa gaudir.

Lectura dialogada. Les propostes de tertúlia dialògica 
d’Emociona’t parteixen del convenciment que la lite-
ratura conté ensenyaments que poden ser útils per 
al desenvolupament de les persones. Aquest tipus de 
lectura fomenta l’esperit crític dels joves lectors i es-
timula la generació de pensaments propis. Compartim 
amb els nostres fills i filles arguments i raons que han 
despertat el seu interés al voltant del llibre.

Coneixem les autores i els autors. En el canal Emoci-
ona’t amb la lectura podreu trobar entrevistes, breus 
i divertides, als autors dels llibres del projecte on ex-
pliquen les inquietuds que els van portar a escriure 
l’obra, com és el seu ofici... i moltes altres curiositats. 
Podeu veure-les en família i comentar-les.

La booktuber Marta Botet 
recomanant un llibre.
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Llibres  
al carrer!

Les fires de llibres, una trobada  
de lectors, llibreters i editors

Les fires del llibre són la festa de llibreters i editors. 
S’hi posen a la venda les obres més actuals dels diver-
sos catàlegs i s’organitzen activitats lúdiques i publici-
tàries per a difondre-les entre els lectors i les lectores. 
Solen ser promogudes pels gremis de llibreters, per 
editorials, ajuntaments o entitats relacionades amb el 
món de la cultura.

L’altra cara de la primavera. A València, Castelló i Ala-
cant, les fires principals solen organitzar-se entre els 

mesos d’abril i maig, encara que quasi qualsevol poble 
o ciutat organitza la seua setmana del llibre i la lectura 
amb ocasió de les festes locals o qualsevol altra mo-
tivació. Cada entitat organitzadora busca la data més 
adequada: per això es tria el bon temps i es fan a l’aire 
lliure per a oferir una experiència com més agradable 
millor. 

Vols conéixer el teu autor o autora preferit? Potser està 
en alguna caseta, signant llibres, i això ens dóna l’opor-
tunitat de comentar directament amb ell o ella el que 
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més ens ha agradat de la seua obra i també d’aconseguir 
que ens escriga alguna dedicatòria.

Molt més que vendre llibres. Els actes de les fires inclouen 
animacions lectores i tallers literaris on podem escriure, 
fer teatre o escoltar històries relacionades amb llibres; 
també hi ha lectures poètiques per als amants de la po-
esia i, sobretot, presentacions de novetats adreçades als 
menuts, als adolescents o als adults indistintament. Les 
editorials i les llibreries inclouen també aquestes activi-
tats en les campanyes de foment de la lectura.

Fires diferents per a llibres diversos. A més de les fires 
de novetats, n’hi ha altres de molt interessants que tam-
bé tenen el llibre com a protagonista, per exemple les 
fires del llibre antic, per a col·leccionistes i especialistes; 
les del llibre d’ocasió, amb exemplars molt barats, de 
segona mà, fora de catàleg o d’editorials desaparegudes; 

la fira del llibre teatral de falles, etc. Finalment, no ens 
podem perdre el Saló Valencià del Llibre, que se celebra 
des del 2001 i que posa a la venda en un sol espai tot el 
fons editorial valencià viu: els llibres que les editorials 
valencians tenen encara en catàleg i també els d’autor 
i temàtica valencians. Se celebra a la ciutat de València 
al voltant del 20 de novembre, Dia del Llibre Valencià, 
en commemoració de la data de la primera edició del 
Tirant lo Blanc.

El 23 d’abril se celebra el Dia Internacional del Llibre, 
per a commemorar la mort de Miguel de Cervantes i de 
William Shakespeare, dos dels escriptors més recone-
guts arreu del món. El sector del llibre, conscient del 
fet que cada any més persones celebren també l’efe-
mèride i regalen llibres, ofereixen descomptes especi-
als en aquesta data tan assenyalada.

Paco Giménez i Maria Dolors Pellicer signant 
a la Fira del Llibre.

LECTURA EN família  15



Lectura en família
© Edicions Bromera, SL 
Departament Didàctic d’Edicions Bromera

amb la lectura

Què és Emociona’t?
És una experiència de lectura feta per professionals de l’educació, amb la qual volem aportar una sèrie de 
materials i recursos que ajuden a aprofitar les possibilitats de les lectures que hem seleccionat per al teu 
fill i filla. Una experiència que va molt més enllà de les aules i a la qual està convidada a participar tota la 
família, d’una manera divertida i engrescadora. Llegir en família mai havia sigut tan emocionant!

Quins materials i recursos formen Emociona’t?
Cada caixa conté una experiència lectora completa i diferent dels treballs tradicionals sobre els llibres, co-
mençant per la selecció mateixa dels títols, i seguint per la manera en què s’aconsegueix que l’alumnat re-
torne a la història de maneres molt diverses: llegint en veu alta, resolent activitats 
digitals, creant textos, discutint sobre temes relacionats, o enregistrant 
el seu propi vídeo.

A més, amb cada llibre es proposen activitats per a fer en 
família que es recullen en les fitxes A casa, quin 
comboi!. Es tracta d’experiments, recoma-
nacions cinematogràfiques, rutes 
accessibles, visites a museus, 
històries tradicionals, jocs… 
Emociona’t, a més, disposa d’un 
espai web específic adreçat a les 
famílies amb continguts útils relacio-
nats amb el foment de la lectura, i amb 
propostes i idees per a allargar l’experi-
ència de llegir.

Finalment, la revista Lectura en família és 
un dossier que proposa estratègies per a 
animar a la lectura en casa. Es tracta de 
receptes senzilles que no requereixen cap 
preparació ni aprenentatge especials.


