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La lectura a casa és molt important per transmetre la passió lectora als infants. Per això, aquest mes us 
recomanem aquest article, on es proposen tres passos per provar de fer del llibre un objecte interessant i 
atractiu.  
 
Pas 1 – Estimem els llibres i la lectura 

Si aconseguim transmetre als nostres fills/es la passió lectora, els estarem deixant en herència un univers 
infinit de sensacions i coneixement, i obrint portes a un futur més ric, autònom i ple d’oportunitats. 
Però cal tenir en compte que la lectura no es pot imposar. Oblidem-nos d’obligar-los a llegir. Mai 
funcionarà. El cuc de la lectura només els picarà si els pica la curiositat, si estimulem el desig, si 
suggerim i captivem amb arguments, amb amabilitat i amb paciència, no amb crits i càstigs. 
 
Cada lector té uns motius diferents per llegir (per comprendre el món que ens envolta, per aprendre, per 
informar-nos d’un tema que ens interessa, per riure, per plorar, per gaudir, per…). Fins i tot, un mateix 
lector té motivacions  diferents a cada nou títol que enceta, i totes són vàlides i perfectament acceptables. 
Hem de trobar la més  adequada a les necessitats del moment. 
Cal remarcar que l’hàbit lector millora el rendiment escolar. La lectura estimula el creixement 
intel·lectual, la creativitat i la imaginació dels nostres fills/es. També motiva l’aprenentatge perquè els 
nens i nenes que llegeixen es concentren més, tenen més capacitat de retenir, memoritzar, comprendre i 
assimilar conceptes nous.  
 
Pas 2 – Donem exemple: que ens vegin llegint 

Prediquem amb l’exemple. Els adults en general, però sobretot els pares i les mares, són els referents de la 
canalla,  models que imiten o combaten. Si ens veuen llegint novel·les, manuals de bricolatge, revistes o 
diaris entendran que per a nosaltres la lectura és també una font de plaer i coneixement. 
Llegim amb els nostres fills/es, compartim les lectures que els agraden, intercanviem opinions, raonem 
sobre els llibres que han escollit, sense criticar els seus gustos. Endinsar-nos en el seu món lector ens 
ajudarà a conèixer-los més a fons. 
És important tenir llibres per tot arreu. Dispersem els títols que posseïm, deixem-los al seu abast en 
diverses estances i no deixem cap espai de convivència lliure de lectures (no només llibres, també 
revistes, diaris, còmics...), i els hem de col·locar en llocs de pas per provocar la trobada. 
 
Pas 3 – Triem el llibre adequat 

Per triar el llibre adequat fixem-nos en el títol i en la portada, llegim el text de contracoberta, observem 
l’edat lectora recomanada per l’editor, fullegem-lo, llegim algunes línies i pensem si encaixa en els gustos 
del nostre fill/a. I sobretot a l’hora d’escollir un llibre, hem de pensar que li ha d’agradar a ell/a.  
No reduïm l’oferta lectora a la narrativa! Entre els nou i els dotze anys poden trobar als llibres respostes 
als temes que els inquieten, i també volums sobre ciència, invents i experiments adaptats a la seva edat, 
biografies, llibres sobre esports, obres de teatre, poesia, còmics, novel·la gràfica... 
També us volem recordar que no és imprescindible comprar un llibre per poder llegir-lo. Amics i  
familiars ens poden deixar un llibre, i si ens fem socis d’una biblioteca, tindrem accés gratuït a una oferta 
cultural i literària molt àmplia i diversa. 
 
 
Font: El mètode definitiu per tenir fills lectors: consells i receptes 
que garanteixen l’èxit escolar de Joan Carles Girbés (adaptació) 


