Nivell
educatiu:
Primària

Com fer que els
infants s’interessin
per la lectura?

Diversos estudis mostren que hi ha força alumnes
que no han après a llegir bé. Saber llegir és important
perquè puguin seguir bé totes les assignatures. I això és
important perquè tinguin més oportunitats a la vida.

La bona notícia és que la família pot fer molt
per ajudar-los a millorar en la lectura.

Doneu exemple
1.

Que us vegi llegint (poc o molt), perquè sou
el seu model a imitar.

2.

Si no sou grans lectors de novel•les, llegiu
altres estils: guies de viatges, biografies,
revistes, diaris, còmics...

3.

Demaneu-li que us ajudi a entendre alguna
paraula que “no heu entès”.

4.

Permeteu-li escollir llibres diferents dels
de l’escola: que triï els que vulgui.

5.

Llegiu junts fragments més llargs o més
curts i si pot ser en veu alta.

6.

Demaneu-li que us expliqui la trama a la
seva manera.

7.

Tingueu llibres per diferents llocs de casa
que pugui trobar amb facilitat.

8.

Comenteu coses sobre llibres amb
naturalitat i quan sigui possible.

Desplegueu els vostres encants
1.

Demaneu-li que llegeixi en veu alta per algú,
per exemple: pel germà petit, pels avis, per
vosaltres mateixos.

2.

Escriviu amb ell, que comenci amb coses
senzilles i de més gran ja anirà escrivint
textos més complexes.

3.

Jugueu a jocs de llengua, per exemple:
cadenes de paraules, paraules del mateix
àmbit, “veig-veig”.

4.

Llegiu-li fragments amb teatralitat.

5.

Tingueu orella per entendre què li agrada
i us serà més fàcil seduir-lo perquè llegeixi.

Font: El mètode definitiu per tenir fills lectors

Per l’educació responc, edubarometre.cat és la
primera enquesta que pregunta a famílies i docents
sobre les seves necessitats, expectatives i visions sobre
l’educació dels seus fills i filles, dels seus alumnes, del
seu centre i sobre com ha de ser l’educació del país.
En el moment actual de canvis en l’educació, cal obrir
i ampliar el debat, incorporant la pluralitat i riquesa de
visions dels principals actors educatius.a

Entra a
edubarometre.cat
fes l’enquesta
i comparteix-la!

