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

Estimeu els llibres i la lectura

1. Oblideu-vos d’obligar-los a llegir: càstigs, 
crits i exigències no funcionen. 

2. Eviteu fer-los triar entre activitats que  
els agraden i la lectura. 

3. Desperteu-los la curiositat i captiveu-los 
amablement. 

4. Doneu-los motius per voler llegir: fer volar 
la imaginació, entendre millor el món i a ells 
mateixos, per riure... 

5. Expliqueu-los que milloraran a l’escola  
i se sentiran més segurs. 

6. Demaneu a tothom de l’entorn que participi 
del nostre pla. 

7. Assumiu que caldrà temps i paciència

Trieu el llibre adequat 

1. Hi ha desenes de llibres que són just allò 
que els agradarà, es tracta de trobar-los 

2. Investigueu què els interessa, què 
els motiva i proposeu-los algun llibre 
d’aquests temes i estils 

3. Expliqueu-los per què els proposeu aquell 
llibre, que vegin que us interesseu per ells 

4. Als alumnes d’ESO els agraden llibres amb 
protagonistes de la seva edat 

5. Els temes preferits són: aventures, 
misteri, por o terror, la ciència-ficció, la 
fantasia (contes de fades, llegendes de 
tradició oral) i l’humor 

6. Ajudeu-los a entendre bé les lectures, 
per exemple amb material complementari 
d’internet o d’altres llocs 

7. Feu-vos socis de la biblioteca, podreu 
obtenir més llibres i anar a activitats, 
cercles de lectura... 

8. Expliqueu-los que llegim per gaudir i que si 
un llibre no ens acaba d’agradar sempre el 
podem deixar

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.

Font: El mètode definitiu per tenir fills lectors

Nivell  
educatiu:
Secundària

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

http://www.fbofill.cat/sites/default/files/553_0.pdf
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